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Injil Matius
Daftar nenekmoyang Kristus Yesus✡

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

2-6 Inilahnenekmoyang-Nyamulai dari Abrahamsampai kepadaRaja
Daud:* Abraham, Isak, Yakub, Yehuda (dan saudara-saudaranya); lalu
Peres (dan Zerah, melalui ibu mereka bernama Tamar), Hesron, Ram,
Aminadab, Nahason, Salmon, Boas (yang ibunya adalah Rahab), Obed
(yang ibunya adalah Rut), 7-11 Isai, dan Raja Daud.
Kemudian mulai dari Daud sampai ketika sebagian besar bangsa

Israel dibawa sebagai tawanan perang ke negeri Babel, inilah nenek
moyang Yesus: Daud, Salomo (melalui mantan istri Uria), Rehabeam,
Abia, Asa, Yosafat, Yoram, Uzia, Yotam, Ahas, Hiskia, Manasye, Amon,
Yosia, dan Yekonya† (bersama saudara-saudaranya).

12-16 Dan terakhir, mulai ketika bangsa Israel masih tinggal seba-
gai tawanan perang di Babel sampai Yesus dilahirkan, inilah nenek
moyang-Nya: Yekonya, Sealtiel, Zerubabel, Abihud, Elyakim, Azor,
Zadok, Akim, Eliud, Eleazar, Matan, Yakub, dan Yusuf. Yusuf adalah
suamiMaria, danMaria adalah ibu Yesus, yang disebut Kristus.‡

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

Kelahiran Kristus Yesus✡
18 Inilah cerita tentang kelahiran Kristus Yesus: Seorang gadis

bernama Maria bertunangan dengan Yusuf. Marialah yang nanti
akan menjadi ibu Yesus. Tetapi sebelum mereka menikah, ternyata
Maria mengandung oleh karena kuasa Roh Kudus. 19 Yusuf, tunan-
gan Maria, adalah seorang yang jujur dan baik hati. Ketika Maria
memberitahukan tentang kehamilannya kepada Yusuf, dia tidak mau
mempermalukan Maria di depan umum dengan mengatakan bahwa
Maria sudah melakukan percabulan. Jadi, dia berencana memutuskan
pertunangannya denganMaria secara diam-diam.

✡ 1: Luk. 3:23-38 * 1:2-6 Daftar nenek moyang Kristus Daftar ini diberikan tanpa
pengulangan setiap nama. Jika diurutkan dari atas, maka nama berikutnya adalah nama
anaknya. † 1:7-11 Yekonya Nama lainnya adalah Yoyakin. ‡ 1:12-16 Kristus adalah kata
yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya ‘yang diurapi’. Dalam bahasa Ibrani, istilah yang
sama disebut ‘Mesias’. Istilah ini menunjukkan jabatan, seperti kata ‘camat’ atau ‘gubernur’.
Pada zaman Perjanjian Lama setiap raja diurapi oleh nabi denganminyak zaitun sebagai tanda
dipilih dan disahkan oleh Allah. Dan setiap imam dan nabi pada zaman itu juga diurapi.
Yesus pantas disebut ‘Yang Diurapi’ karena Dia mempunyai jabatan sebagai nabi, Raja Agung,
dan Imam Agung kita (Ibr. 4-10). Karena beberapa nubuatan dalam buku para nabi dan
Mazmur, secara umum pada zaman Yesus orang Yahudi mengetahui arti dari ‘Kristus’ sebagai
Raja Penyelamat yang Allah janjikan, yang akan berasal dari keturunan Raja Daud, dan yang
akan membebaskan bangsa Israel dari orang-orang yang memusuhinya, mendirikan suatu
pemerintahan dengan kuasa Allah, dan memerintah dengan adil. Lihat Yes. 9:5-6, Kej. 3:15;
Ul. 18:18-19; Mik. 5:2; Zak. 12:10-14; Mal. 3:1; 4:5-6; Mzm. 2, 16, 22, 40, 110. ✡ 1:17 Luk. 2:1-7
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20Tetapi waktu Yusuf sedangmemikirkan hal itu, datanglahmalaikat
TUHAN kepadanya dalam mimpi. Malaikat itu berkata, “Yusuf, ketu-
runan Daud, janganlah takutmengambil Maria sebagai istrimu, karena
anak yang di dalam kandungannya itu berasal dari Roh Kudus. 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 yangpernahdikatakanAllahmelalui nubuatannabi-Nya,
23 “Seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang Anak

laki-laki, dan Dia akan dinamakan Imanuel.”✡
(Nama Imanuel berarti, “Allah bersama dengan kita.”) 24 Lalu Yusuf
bangun dari tidurnya dan melakukan apa yang dikatakan malaikat
TUHAN itu kepadanya— yaitu segeramenikahi Maria. 25Namun, Yusuf
tidak berhubungan seks dengan Maria 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 pemer-
intahan kerajaan besar Roma. Kemudian datanglah beberapa orang
peramal bintang* dari negeri yang jauh di sebelah timur Yerusalem.
2Mereka bertanya-tanya, “DimanakahAnak yang baru lahir itu— yaitu
dia yang akanmenjadi Raja orang Yahudi? Karena kami sudahmelihat
satu bintangmuncul di sebelah timur yang adalah tanda kelahiran-Nya.
Jadi kami pun datang untuk menyembah Dia.” 3 Ketika Raja Herodes
mendengar berita tentang seorang raja orang Yahudi yang baru lahir
itu, diamenjadimarahkarenamerasa tersaingi. Dan seluruhpenduduk
Yerusalem pun menjadi tidak tenang. 4 Lalu Herodes memanggil para
imam kepala dan ahli Taurat dan bertanya kepada mereka di mana
Kristus akan lahir. 5 Jawab mereka, “Di kota Betlehem, Yudea. Karena
nabi yang sudahmenuliskan perkataan Allah seperti ini,
6 ‘Hai penduduk Betlehem, di daerah Yehuda,

sekarang kalian tidak lagi dianggap kota yang tidak penting di
daerah itu!

Karena di tengah-tengah kalian akan dilahirkan seorang pemimpin
yang akanmemimpin Israel, umat-Ku.’ ”✡

7Kemudian Herodes mengadakan pertemuan tertutup bersama para
peramal bintang itu. Dengan demikian dia mendapatkan keterangan
yang tepat darimereka tentang kapan bintang itumuncul pertama kali.
8Kemudian diamenyuruhmereka ke Betlehemdan berkata, “Pergi dan
carilah keterangan yang pasti tentang Anak itu. Dan setelah kalian
menemukan Dia, beritahukanlah kepadaku, supaya saya pun datang
menyembah-Nya.”
§ 1:21 Yesus Nama Yesus dalam bahasa Yunani adalah sama dengan nama Yosua dari bahasa
Ibrani. Kedua nama itu berarti “TUHANmenyelamatkan.” ✡ 1:23 Yes. 7:14 * 2:1 peramal
bintang Orang-orang ini kemungkinan anggota kelompok agama yangmempunyai pendidikan
tinggi, dari daerah yang sekarang disebut Iran. Merekamengunjungi Yesus ketika Dia berumur
antara empat puluh hari (Luk. 2:22) sampai dua tahun (Mat. 2:16). ✡ 2:6 Mik. 5:2
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9-10 Sesudah pertemuan itu, para peramal bintang itu pun pergi. Saat
mereka melihat lagi bintang itu sedang naik di sebelah timur, mereka
sangat bersukacita. Lalu cahaya bintang itu mengarahkan mereka dan
berhenti di atas rumah di mana Anak itu berada.

11 Lalu masuklah mereka ke dalam rumah, tempat di mana Anak itu
berada. Merekamelihat Anak itu bersamaMaria, ibu-Nya, lalu berlutut
danmenyembah Anak itu. Merekamembuka kantong-kantongnya dan
mempersembahkan berbagai hadiah kepada Anak itu— yaitu emas,
kemenyan, danmur.†

12 Tetapi tidak lama kemudian, Allah memberitahu mereka melalui
mimpi supaya tidak kembali kepada Herodes. Karena itu mereka
pulang ke negeri merekamelalui jalan yang lain.

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

kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, “Bangunlah!
Segeralah bawa Anak itu dan ibu-Nya ke Mesir. Tinggallah di sana
sampai aku datang lagi membawa pesan kepadamu untuk kembali.
Karena Herodes berencanamencari Anak itu untukmembunuh Dia.”

14 Pada malam itu juga Yusuf bangun dan pergi menuju Mesir
bersama Maria dan Yesus. 15Mereka tinggal di Mesir sampai Herodes
meninggal. Dengan demikian tepatlah apa yang dikatakan Allah
melalui nabi-Nya, “Aku akanmemanggil Anak-Ku keluar dari Mesir.”‡

Herodesmembunuh semua anak laki-laki yang kecil di Betlehem
16 Ketika Herodes tahu bahwa para peramal bintang itu sudah

menipunya, dia menjadi sangat marah. Lalu dia memerintahkan
tentara-tentaranya untuk membunuh semua anak laki-laki di kota
Betlehem dan semua daerah di sekitarnya— yaitu anak-anak yang
berumur dua tahun ke bawah, sesuai dengan keterangan dari para
peramal bintang itu. 17Lalu tepatlah apa yang dikatakan Allah melalui
Nabi Yeremia,
18 “Terdengar suara di kota Rama,

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

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

19 Sesudah Herodes meninggal, Yusuf dan keluarganya masih berada
di negeri Mesir. Lalu malaikat TUHAN datang lagi kepadanya dalam
mimpi. 20 Malaikat itu berkata, “Bangunlah dan pergilah kembali
† 2:11 kemenyan dan mur Kemenyan adalah getah kayu yang kalau dibakar asapnya sangat
berbau harum. Getah itu mahal dan sering dibakar oleh para imam Yahudi sebagai persem-
bahan kepada Allah. Mur adalah minyak wangi yang mahal. Minyak itu dipakai menyiapkan
mayat untuk dikuburkan. Minyak itu bisa juga dicampur dengan air anggur lalu diminum
untuk mengurangi rasa sakit. ‡ 2:15 Kutipan Matius mengutip dari Hos. 11:1. Dalam
konteks Hosea, dia memikirkan tentang semua umat Israel sebagai ‘anak Allah’, jadi ayat itu
bisa diterjemahkan dalam konteks masa lalu. Tetapi Matius menggunakan ayat itu sebagai
nubuatan, jadi diterjemahkan di sini memakai masa yang akan datang, sesuai dengan maksud
Matius. § 2:18 Kutipan Matius mengutip dari Yeremia 31:15. Kota Rama termasuk daerah
luas Betlehem dan hanya lima kilometer di sebelah utara dari Yerusalem.
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ke tanah Israel bersama Yesus dan Maria! Karena orang-orang yang
berusahamembunuh Dia sudahmeninggal.”

21 Lalu Yusuf bangun dan langsung berangkat dengan mereka ke
tanah Israel. 22 Tetapi waktu Yusuf mendengar bahwa yang meng-
gantikan Raja Herodes adalah Arkelaus, dia takut kembali ke provinsi
Yudea. Arkelaus adalah putra dari Raja Herodes sendiri. Lalu Yusuf
mendapat petunjuk lagimelaluimimpi, sehinggadiamembawamereka
ke provinsi Galilea. 23 Jadi mereka pergi ke kota yang bernama Nazaret
dan tinggal di sana. Dengan demikian apa yang dikatakanAllahmelalui
para nabi ditepati— yaitu “Waktu Kristus datang, Dia akan disebut
‘Orang Nazaret.’ ”

3

Yohanes Pembaptis menyiapkan umat Allah untuk kedatangan Yesus✡
1Waktu Yesus sudah menjadi dewasa di Nazaret di provinsi Galilea,

Yohanes Pembaptis memulai pelayanannya di daerah padang gu-
run 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.”
3SebenarnyaYohanes ini adalahorang yangNabi Yesayamaksudwaktu
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 ping-
gangnya dari kulit binatang, dan dia sering memakan belalang dan
madu dari sarang lebah liar. 5 Kemudian orang banyak berdatan-
gan kepadanya dari Yerusalem, dari seluruh provinsi Yudea, dan dari
seluruh daerah di sekitar Sungai Yordan. 6 Biasanya waktu Yohanes
menyampaikan ajarannya, banyak orang yang mengaku dosa-dosa
mereka, lalu Yohanes membaptis mereka di Sungai Yordan.

7 Tetapi pernah terjadi juga bahwa banyak orang dari kelompok

✡ 3: Mrk. 1:1-8; Luk. 3:1-9, 15-17; Yoh. 1:19-28 * 3:2 Allah … kerajaan-Nya Secara harfiah,
“kerajaan surga.” Kata ‘surga’ sering digunakan oleh orang Yahudi supaya tidak langsung
menyebut Allah. † 3:3 bernubuat Dalam Perjanjian Lama, bernubuat berarti mengabarkan
berita dari Allah tentang peristiwa yang akan datang, atau menyampaikan suatu ajaran dari
Allah. Biasanya yang menyampaikannya adalah seorang nabi. Dalam Perjanjian Baru, ada
jugakarunia ataukemampuankhususuntukbernubuat— yaituberbicara ataumengajar 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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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
kalianbisamelarikandiri darihukumanAllahyangsegeraakandatang!
8 Kalau kalian sungguh-sungguh sudah bertobat, tunjukkanlah hal itu
melalui cara hidup kalian masing-masing. 9 Dan janganlah berkata di
dalam hatimu, ‘Saya akan luput dari hukuman Allah karena Abraham
adalah nenek moyang saya.’ Karena saya berkata kepadamu bahwa
Allah sanggup menjadikan keturunan bagi Abraham dari batu-batu
ini. 10 Seperti petani yang menebang dan membakar pohon yang
tidak pernah berbuah, seperti itu jugalah Allah sekarang sudah siap
melenyapkan bangsa kita danmembuangnya ke dalam api!†

11“Sayahanyamembaptisorangdari antarakaliandenganair sebagai
tanda bahwa mereka bertobat. Tetapi sesudah saya akan datang Seo-
rang yang lebih berkuasa dari saya. Sebenarnya saya tidak layak untuk
melayani Dia— sekalipun hanya untuk membawa sandal-Nya. Dialah
yang akanmembaptis kalianmasing-masing. Ada yang dibaptis dengan
Roh Kudus, dan ada pula yang dibaptis dengan api. 12Oleh karena itu
bertobatlah! Karena dunia ini seperti ladang luas yang siap dipanen.
Hasil yang baik dan yang tidak baik akan dipisahkan! Karena Dia
yangdatang sesudah saya akanmenghakimi dunia ini danmemisahkan
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✡

§ 3:7 kelompok Farisi adalah kelompok orang Yahudi yang selalu mempertahankan bahwa
semua peraturan Musa dan yang ditambah oleh nenek moyang orang Yahudi harus diikuti
secara teliti. Oleh karena itu banyak dari mereka membanggakan diri seperti ini, “Kami ini
yang sangat berkenan di mata Allah.” Oleh karena itu juga kebanyakan mereka juga tidak
senang kepada Yesus, karena Dia tidak termasuk golongan mereka, dan mereka menjadi iri
hati karena banyak orang mengikuti Dia. Yesus menegur kelompok Farisi bersama ahli-ahli
Taurat di Mat. 23 karena mereka hanya berpura-pura sebagai orang baik. * 3:7 kelompok
Saduki adalah kelompok pemimpin agama Yahudi. Mereka hanya percaya kepada kelima buku
pertamadalamPerjanjian Lama— yaitu buku-buku yang ditulis olehMusa: 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 Ayat10Secaraharfiah (dengan informasi tersirat), “Kapak (yangmenggambarkan
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 yangmendengarkan
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. ‡ 3:12 Ayat 12 Secara
harfiah (dengan informasi tersirat) seperti ini, “Alat lesung dan nyiru sudah di tangan-Nya
(menggambarkan hukuman dari Allah). Sesudah panen (semua orang di dunia ini), Dia akan
menggunakan alat-alat-Nya itu untuk memisahkan gandum (menggambarkan orang-orang
baik) dari kulit gandum dan kotoran lain (menggambarkan orang-orang jahat). Lalu gandum
akan disimpan-Nya di dalam gudang, sedangkan yang lain akan dibakar-Nya di dalam api yang
tidak pernah padam.” Yang diterjemahkan di atas sebagai “lesung dan nyiru,” secara harfiah,
‘penampi’, yang adalah alat seperti sekop atau garpu besar yang dipakai untuk memisahkan
gandum dari kulit arinya. Ayat ini bisa dibandingkan denganWhy. 14:14-20 dan Mat. 25:31-46.
✡ 3:12 Mrk. 1:9-11; Luk. 3:21-22; Yoh. 1:32-34
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13KemudianYesus berangkat dari Galilea ke Sungai Yordandanmem-
inta Yohanes untuk membaptis-Nya. 14 Tetapi Yohanes merasa dirinya
tidak layak untukmelakukan itu, jadi dia berkata, “Seharusnya sayalah
yang dibaptis oleh Bapa. Sungguh heran Engkau meminta saya untuk
melakukan itu!”

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

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

4
Yesus dicobai oleh iblis✡

1 Sesudah itu Yesus dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk
dicobai oleh iblis. 2Dan Dia tidak makan apa-apa selama empat puluh
hari empat puluhmalam, akhirnya Dia sangat lapar. 3Lalu si penggoda
— yaitu iblis mendekati-Nya dan berkata, “Kamu ini Anak Allah*—
bukan?! Jadikanlah batu-batu ini menjadi roti!”

4Tetapi Yesus menjawab, “Dalam Kitab Suci tertulis,
‘Kehidupanmanusia tidak tergantung dari roti saja,†

melainkan tergantung dari setiap perkataan yang diucapkan oleh
Allah.’ ”✡

5 Kemudian dalam waktu sebentar saja, iblis membawa-Nya ke kota
suci Yerusalem dan menempatkan-Nya di puncak Rumah Allah. 6 Lalu
dia berkata kepada-Nya, “Kalau kamu‡ adalahAnakAllah, lompatlah ke
bawah! Karena dalam Kitab Suci tertulis,
‘Allah akanmenyuruh paramalaikat untukmenjagamu,’

dan ‘tanganmereka akanmemegangmu,
sehingga kakimu tidak sampai kena batu.’ ”✡

7 Jawab Yesus, “Ada juga tertulis,
‘Janganlah kamumencobai TUHAN Allahmu.’ ”✡

8Kemudian dengan cara ajaib iblismembawa-Nya ke puncak gunung
yang sangat tinggi, lalu menunjukkan kepada-Nya semua kerajaan di
duniadansemuakemewahandari setiapkerajaan itu. 9Laludiaberkata
✡ 4: Mrk. 1:12-13; Luk. 4:1-13 * 4:3 Anak Allah Sebelum Yesus dilahirkan ke dunia
ini, Allah sudah memberitahukan dalam Mzm. 2:7, “Engkau adalah Anak-Ku. Hari ini
Aku mengumumkan bahwa Aku adalah Bapa-Mu.” Penulis Surat Ibrani di Perjanjian Baru
mengatakan (di Ibr. 1:5) bahwaayat itumengenai Yesus. Dan sebelumkelahiranYesus,malaikat
Gabriel memberitahukan kepadaMaria (di Luk. 1:35), “Roh Kudus akan datang kepadamu, dan
kuasa Yang Mahatinggi akan datang ke atas kamu, sehingga Anak kudus yang kamu lahirkan
itu akan disebut Anak Allah.” Jadi Allah sendiri yang memberitahukan bahwa Yesus adalah
Anak-Nya sebelum dilahirkan ke dunia ini, dan kita menyebut-Nya ‘Anak Allah’ sesuai dengan
Firman Allah. Dan dari Lukas 1:35, sudah jelas bahwaMaria mengandung Yesus bukan karena
berhubungan seks dengan Allah atau laki-laki, tetapi oleh karena kuasa Roh Kudus (Yoh. 4:24).
† 4:4 tergantung dari roti saja Di negeri Palestina dan seluruh kerajaan Roma,makanan pokok
adalah roti. Jadi untuk kita di Indonesia, roti ini bisa disamakan dengan nasi. ✡ 4:4 Ul. 8:3
‡ 4:6 kamuWalaupun iblis tahu bahwa Yesus adalah Anak Allah, ‘kamu’ menggunakan huruf
kecil, karena iblis tidak menghormati-Nya sebagaimana seharusnya. ✡ 4:6 Mzm. 91:11-12
✡ 4:7 Ul. 6:16
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kepadaYesus, “Aku akanmemberikan semua itu kepadamukalau kamu
sujud danmenyembah aku.”

10Yesusberkatakepadanya, “Hai Satanas,§ pergi! KarenadalamKitab
Suci tertulis,
‘Sembahlah TUHAN Allahmu,

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

melayani Dia.
Yesusmulai pelayanan-Nya di Galilea✡

12 Waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes sudah dipenjarakan,
maka Dia meninggalkan provinsi Yudea dan kembali ke provinsi
Galilea. 13 Tetapi Dia tidak lagi tinggal di Nazaret, melainkan di kota
Kapernaum (di tepi Danau Galilea) — yaitu di daerah Zebulon dan
Naftali. 14Yesusmelakukan 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.”✡

17Mulai hari itu, Yesusmemberitakanpesan ini kepadaorangbanyak,
“Bertobatlah dari dosa-dosamu, karena tidak lama lagi Allah akan
datangmendirikan kerajaan-Nya di dunia ini.”

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

orang nelayan, yaitu Petrus— yang juga disebut Simon, dan Andreas—
adiknya. Mereka sedang menjala ikan di danau. 19 Kata-Nya kepada
mereka, “Mari ikut Aku. Pekerjaan kalian bukan lagi penjala ikan,
tetapi Aku akan mengajar kalian untuk menjaring orang-orang supaya
mereka menjadi pengikut-Ku.” 20 Pada waktu itu juga Petrus dan
Andreas langsungmeninggalkan jala mereka danmengikut Yesus.

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

Yesusmengajar danmenyembuhkan

§ 4:10 Satanas ‘Satanas’ adalahnama iblis yang tertulis dalambahasa Yunani di ayat ini. Nama
Satanasberasal dari bahasa Ibrani danberarti ‘musuh’. ✡ 4:10 Ul. 6:13 ✡ 4:11 Mrk. 1:14-15;
Luk. 4:14-15 ✡ 4:16 Yes. 9:1-2 ✡ 4:17 Mrk. 1:16-20; Luk. 5:1-11
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23 Lalu Yesus pergi ke seluruh provinsi Galilea. Di situ Dia menga-
jar 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 sam-
pai ke seluruh provinsi Siria. Jadi orang-orang mengantar kepada-
Nya banyak sekali orang yang menderita penyakit. Orang-orang itu
menderita segala macam penyakit— termasuk yang dikuasai oleh roh-
roh jahat, yang sakit ayan, dan yang lumpuh total. Lalu semua mereka
disembuhkan-Nya. 25Oleh karena itu banyak orangmengikuti Dia. Ada
yang berasal dari provinsi Galilea, Yudea, provinsi Sepuluh Kota,† dan
juga kota Yerusalem, bahkan dari seberang Sungai Yordan.

5
Yesusmengajar orang banyak✡

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

punyai kebutuhan rohani,
karenamerekalah yang akanmenjadi warga kerajaan Allah.†

4 Sungguh diberkati Allah orang-orang yang sekarang berdukacita,
karenamerekalah yang akan dihiburkan-Nya.

5 Sungguh diberkati Allah orang-orang yang rendah hati,
karena merekalah yang akan mewarisi bumi yang dijanjikan Al-
lah.‡

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

karenamerekalah yang akan dipuaskan oleh Allah.
7 Sungguh diberkati Allah orang-orang yangmengasihani orang lain,

karenamerekalah yang akan dikasihani oleh Allah.
8 Sungguh diberkati Allah orang-orang yang tulus hati,

karenamerekalah yang akan selalu memandang Allah.
9 Sungguh diberkati Allah orang-orang yang bekerja untuk men-

datangkan damai,
karenamerekalah yang akan disebut anak-anak-Nya.

10 Sungguh diberkati Allah orang-orang yang dianiaya karena hidup
benar,

karenamereka sudahmenjadi warga kerajaan Allah.
* 4:23 rumah-rumah pertemuan orang Yahudi Dalam bahasa Yunani disebut “sinagoge.”
Pada zaman Perjanjian Baru, rumah-rumah pertemuan dipakai untuk pertemuan umumorang
Yahudi setempat, dan juga sebagai tempat berdoa danmendengar Firman Allah. Rumah perte-
muan 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 maumenyampaikan ajaran yang
penting— bukan karena cape sesudah naik bukit. † 5:3 kerajaan Allah Lihat catatan di Mat.
3:2. ‡ 5:5 bumi yang dijanjikan Allah Lihat Mzm. 37:10-11; 2Ptr. 3:10-13;Why. 21-22. § 5:6
melakukan… makan atauminum Secara harfiah, “lapar dan haus akan kehidupan benar.”
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11 “Kamu juga sungguh diberkati Allah kalau kamu disakiti, dihina,
dan difitnah karena mengikut Aku. 12 Bersukacita dan bergembiralah,
karena berkat yang besar sudah tersedia bagimu di surga. Ingatlah:
Nabi-nabi yang hidup di masa lalu juga dianiaya seperti itu.”

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

garamdalammakanan. Waktumemasak setiap orang senangmencam-
pur sedikit garam ke dalam masakannya. Tidak ada orang yang mau
mencampurkan pasir ke dalam makanan, karena pasir tidak mengan-
dung rasaasin seperti garam. Olehkarena itu, janganlahkalianmenjadi
seperti pasir, karena itu hanya dibuang keluar lalu diinjak-injak orang.
Jadilah seperti garam!*

14 “Kamu seperti terang dalamdunia 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 lalumenutupnya dengan tempayan. Tetapi lampu selalu ditaruh
di tempat yang tinggi, supaya menerangi semua orang yang ada di
dalam rumah. 16Begitulah hendaknya terangmumenyinari orang lain.
Maksud-Ku, biar orang-orang lain melihat perbuatan-perbuatan baik
yang kamu lakukan, lalu memuliakan Bapamu yang di surga.”

Ajaran Yesus tentangHukumTaurat
17 “Janganlah kamu berpikir bahwa Aku datang untuk membatalkan

Hukum Taurat. Aku datang bukan untuk membatalkannya, tetapi su-
payaapayang tertulisdidalamnyaditepati. 18Ketahuilahbahwaselama
masih ada langit dan bumi, tidak ada sesuatu pun yang akan dibatalkan
dari Hukum Taurat, biarpun satu huruf atau satu titik. Semuanya akan
selalu berlaku dan setiap nubuatan yang ada di dalamnya pasti akan
terjadi.

19 “Jadi janganlah berpikir bahwa ada perintah dalam Hukum itu
yang tidak berguna. Orang yang melanggar salah satu perintah yang
terkecil pun dan mengajar orang lain juga untuk melanggarnya, dia
akan dianggap yang terkecil di dalam kerajaan Allah. Tetapi orang
yang melakukan seluruh perintah Hukum Taurat dan mengajar orang
lain juga untuk melakukannya, dia akan sangat dihormati di dalam
kerajaan Allah. 20 Jadi Aku sungguh-sungguh berkata kepadamu: Kalau
hidupmu tidak lebih benar daripada para ahli Taurat dan anggota-
anggota kelompok Farisi,† kamu sama sekali tidak bisamenjadi anggota
kerajaan Allah.”

Ajaran Yesus tentang kemarahan
21 “Setiap kita sudah diajarkan oleh guru-guru agama kita bahwa

Musa sudah memerintahkan nenek moyang kita, ‘Jangan membunuh’,
dan ‘Siapa saja yangmembunuh harus diadili dan dihukum.’✡ 22 Tetapi
Aku berkata kepadamu: Siapa saja yang marah kepada seseorang lain
✡ 5:12 Mrk. 9:50; Luk. 14:34-35 * 5:13 Ayat 13Secaraharfiah (dengan informasi tersirat) bisa
diterjemahkan seperti ini: “Kalian masing-masing seperti garam (menggambarkan pengaruh
baik kalian) bagi orang-orang di dalam dunia ini. Tetapi kalau rasa asin garam hilang, tidak
mungkin membuatnya menjadi asin lagi. Garam itu (menjadi seperti pasir saja) akan dibuang
ke luar dan diinjak-injak orang.” † 5:20 kelompok agama Farisi Lihat catatan di Mat. 3:7.
✡ 5:21 Kel. 20:13; Ul. 5:17
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tanpa alasan yang jujur akan dihukum Allah. Dan siapa saja yang
menghina orang lain akanmenghadappengadilanAllah. Dan siapa saja
yangmengatakan kepada seseorang lain ‘Kamubodoh,’ pantas dibuang
ke dalam api neraka.

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

25 “Dengarlah contoh ini: Kalau ada orang yang sedang men-
gadukanmu ke pengadilan, sebelum sampai ke sidang pengadilan,
segeralah berusaha memulihkan hubunganmu dengan lawanmu itu.
Karena kalau tidak, mungkin dia akan melaporkanmu kepada hakim,
lalu hakim akan menyerahkanmu kepada petugas penjara, dan kamu
akandipenjarakan. 26Apa yangAku katakan ini benar: Kamu tidak bisa
keluar dari 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 bahwa

Musa sudah memberikan perintah, ‘Jangan berzina.’✡ 28 Tetapi Aku
berkatakepadamu: Laki-laki siapa saja yanghanyamemandangperem-
puan saja dengan hawa nafsu dan ingin berhubungan seks dengannya,
berarti dia sudah berzina dengan perempuan itu di dalam hatinya.
29Kalaumatamumenyebabkan kamu berdosa— bahkanmatamu yang
paling baik, cungkil dan buanglah matamu itu! Lebih baik kamu kehi-
langan salah satu anggota tubuhmu daripada kamu dibuang ke dalam
neraka dengan tubuh yang lengkap. 30 Begitu juga, kalau tanganmu
menyebabkan kamu berdosa— bahkan tanganmu yang paling kuat,
potong dan buanglah tanganmu itu! Lebih baik kamu kehilangan salah
satu anggota tubuhmu daripada kamumasuk ke dalam neraka dengan
tubuh yang lengkap.”

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

suami yang menceraikan istrinya harus memberikan surat cerai
kepadanya.’✡ 32 Tetapi Aku berkata kepadamu: Satu-satunya alasan se-
orang suamibolehmenceraikan istrinya adalahkalau istrinya itu sudah
terbukti berzina. Karena kalau istrinya tidak berzina dan suaminya
menceraikannya karena hal lain, berarti suaminya seolah-olah men-
dorong istrinya itu untuk berzina. Karena kalau istrinya itu kawin lagi,
di hadapan Allah pasangan baru itu dianggap berzina. Dan juga setiap
laki-laki yang kawin dengan perempuan yang sudah diceraikan sedang
berzina dalam pandangan Allah.”

Ajaran Yesus tentang sumpah dan perjanjian
33 “Setiap kita juga sudah diajarkan tentang perintah Musa kepada

nenek moyang kita: ‘Kalau kamu berjanji atas nama TUHAN untuk
✡ 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
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melakukan sesuatu, jangan sampai kamu tidak menepati apa yang
kamu janjikan itu. Tepatilah segala sesuatu yang sudah kamu janjikan
dengan menyebut nama TUHAN.’✡ 34 Tetapi Aku berkata kepadamu:
Janganlah sama sekali menyebut sesuatu apa pun sebagai saksi untuk
menguatkan sumpahmu. Janganlah menyebut demi surga, karena itu
tempat takhta Allah. 35Dan jangan menyebut demi bumi, karena bumi
merupakan tempat Allah menaruh kaki-Nya ketika Dia duduk di atas
takhta-Nya. Dan juga tidak boleh menyebut demi Yerusalem, karena
itu adalah ibukota Raja Mahabesar. 36 Bahkan tidak boleh menyebut
kepalamu sendiri sebagai saksi atas perjanjianmu, karena kamu tidak
sanggupmembuat sehelai saja pun dari rambutmumenjadi hitam atau
putih. 37 Jadi biarlah kamu hanya berkata, ‘Itu Benar’— kalau hal itu
benar, atau ‘Itu Salah’— kalau hal itu salah. Janganlah menambah
sesuatu apapununtukmenguatkan sumpahatauperjanjianmu, karena
semua tambahan lain berasal dari iblis.”

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

merusak mata atau gigi orang lain, maka hukumannya mata atau
gigi orang itu juga akan dirusak.’✡ 39 Tetapi Aku berkata kepadamu:
Janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Misalnya
kalau seseorangmenampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu.
40Atau kalau seseorang mengadukan kamu ke pengadilan dan menun-
tut bajumu, berikanlah juga jubahmu kepadanya.‡ 41 Atau kalau seo-
rang tentara memaksamu memikul barangnya sejauh satu kilometer,§
bersedialah untukmemikul barangnya itu sejauh dua kilometer. 42Dan
kalau seseorang meminta sesuatu kepadamu, berikanlah. Atau kalau
seseorangmaumeminjam sesuatu darimu, janganmenolaknya.”

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

sebangsa,✡ tetapi kita boleh membenci bangsa lain yang memusuhi
kita.’ 44 Tetapi Aku berkata kepadamu: Kasihilah orang-orang
yang memusuhimu, dan berdoalah bagi setiap orang yang mengani-
aya kamu. 45 Karena kalau kamu berbuat demikian, kamu sedang
mengikuti teladan Bapamu* yang di surga. Karena Dia sangat baik
kepada semua orang. Misalnya, denganmatahari Diamenyinari orang-
orang yang baik maupun yang jahat. Dan ketika hujan turun, Dia
menolong orang-orang yang hidupnya benar maupun yang hidupnya
tidak benar. 46Kalau kamu hanya mengasihi teman yang mengasihimu
saja, jangan berharap bahwa Allah akan memberikan upah kepadamu
atas kasihmu itu. Karena para penagih pajak dan orang-orang berdosa

✡ 5:33 Im. 19:12; Bil. 30:2; Ul. 23:21 ✡ 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 kilometer
Di semua provinsi di mana pemerintahan Roma menjajah penduduknya, setiap tentara Roma
diperbolehkan untukmemerintahkanmasyarakat untukmemikul barang apa saja sejauh ‘satu
kilometer’. Yang diterjemahkan ‘satu kilometer’, secara harfiah “satu mil.” ✡ 5:42 Luk.
6:27-28, 32-36 ✡ 5:43 Im. 19:18 * 5:45 mengikuti teladanBapamuSecara harfiah, “menjadi
anak Bapamu.”
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yang lain† pun mengasihi siapa saja yang mengasihi mereka. 47 Dan
kalaukamuhanyamemberi salamkepada teman-temanmusaja, jangan
sangka bahwaAllah akanmenganggap kamu lebih baik dari orang lain.
Bahkan orang-orang yang tidak mengenal Allah pun memberi salam
kepada teman-teman mereka. 48 Hendaklah kamu mengasihi semua
orang! Dengan demikian kamu akan menjadi sempurna, sama seperti
Bapamu yang di surga adalah sempurna.”

6
Ajaran Yesus tentang caramelakukan perbuatan baik

1 “Hati-hatilah! Janganlah kamu memamerkan perbuatan baikmu
di depan umum supaya orang-orang memperhatikan dan memujimu.
Kalau kamu melakukan hal seperti itu, kamu tidak akan menerima
upah atas perbuatan baikmu itu dari Bapamu yang di surga.

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

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

pura sebagai orang baik. Karena mereka suka 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 tersem-
bunyi itu. Dan Bapamu— yang melihat apa saja yang dilakukan di
tempat yang tersembunyi, akanmemberi upah kepadamu.

7 “Dan waktu kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang yang
belum mengenal Allah. Karena mereka terus-menerus mengulangi
permohonan mereka, karena mereka menganggap bahwa Allah akan
lebih mendengarkan doa yang diulang-ulangi. 8 Jadi janganlah meniru
mereka itu. Karena Bapamu sudah tahu apa yang kamu perlukan
sebelumkamumemintanya. 9Olehkarena itu, hendaklahkalianberdoa
seperti ini:

† 5:46 penagihpajakdan… yang lainPada zamanYesus, Israel dijajaholehkerajaanRoma. Jadi
kalau orangYahudimenjadi penagihpajak, dia dianggap sebagai orang yang sudahmenyangkal
bangsanya sendiri. Karena itu, para penagih pajak dianggap sebagai orang berdosa oleh
semua orang Yahudi. Mereka juga dibenci karena mereka suka menagih pajak melebihi yang
sebenarnya. (Luk. 3:12-13) Karena itu para penagih pajakmenjadi kaya. ✡ 6:4 Luk. 11:2-4
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‘Bapa kami yang di surga,*
biarlah semua orang menghormati Engkau† sebagai Allah yang
kudus.

10Biarlah Engkau datang danmemerintah sebagai Raja,
dan biarlah apa yang Engkau kehendaki terlaksana di dunia ini,
sama seperti kehendak-Mu selalu terlaksana di surga.

11Berikanlah kamimakanan yang kami perlukan hari ini.
12Dan ampunilah kamimasing-masing dari semua kesalahan kami,

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

13Dan janganlah biarkan kami tergodamelakukan kejahatan,
tetapi selamatkanlah kami dari kuasa iblis.’

Karena Engkau sajalah yang punya kuasa untuk memerintah sebagai
raja atas segala sesuatu,

dan hanya Engkau saja yang pantas dimuliakan sampai selama-
lamanya. Amin.

14 Maafkanlah orang-orang yang bersalah kepadamu. Karena kalau
kamu memaafkan mereka, Bapamu yang di surga juga akan mengam-
puni dosa-dosamu. 15 Tetapi kalau kamu tidak memaafkan orang yang
bersalah kepadamu, Bapamu yang di surga juga tidak akan mengam-
puni dosa-dosamu.”

Ajaran Yesus tentang cara berpuasa
16 “Ketika kamu berpuasa, janganlah menunjukkanmuka yang sedih

atau menggosok mukamu dengan lumpur, seperti yang dilakukan
orang-orangyanghanyaberpura-pura sebagai orangbaik. Merekayang
melakukan hal seperti itu hanyamau pamer diri bahwamereka sedang
berpuasa. Sungguh benar yang Aku katakan ini: Hanya itu sajalah
upah mereka. 17 Sebaliknya kalau kamu berpuasa, sisirlah rambutmu
dan cucilah mukamu seperti biasa. 18 Dengan begitu tidak ada orang
yang tahu bahwa kamu sedang berpuasa. Tetapi hanya Bapamu yang
tidak kelihatan itu yang mengetahuinya, karena Dia melihat segala
sesuatu yang dilakukan secara tersembunyi, dan Dia akan memberi
upah kepadamu.”

Tidak bisamenjadi hamba Allah dan sekaligusmenjadi hamba uang✡
19 “Janganlah kumpulkan harta benda bagi dirimu sendiri di dunia

ini— di mana ngengat dan karat akan merusakkan harta bendamu
itu, dan pencuri bisa membongkar serta mencurinya. 20 Sebaliknya
kumpulkanlahhartamudi surga—dimanangengat dankarat tidakbisa
merusaknya, dan pencuri tidak bisa membongkar serta mencurinya.
21Karena di mana hartamu berada, di situ jugalah hati dan pikiranmu
berada.

22 “Matamu seperti jendela yangmembiarkan terangmasuk ke dalam
tubuhmu. Kalau matamu baik, seluruh hidupmu pun akan diterangi.
* 6:9 kalian…kamiKarenaYesusmenggunakan ‘kami’ dalamcontohdoa ini, bisa sajapembaca
menganggap bahwa doa ini hanya dipakai untuk doa bersama dalam kebaktian. Anggapan itu
salah. Yesus dan Allah Bapa pastilah menerima dengan senang hati kalau kita berdoa dengan
mengikuti contoh dalam doa ini dan disesuaikan dengan siapa yang berdoa. Jadi boleh berdoa,
“Bapa saya yang di surga” dan “Ampunilah saya dari semua kesalahan saya …” dan seterusnya.
† 6:9 Engkau Secara harfiah, “nama-Mu.” Sesuai kebudayaan orang Yahudi pada zaman Yesus,
‘nama-Mu’ di sini artinya seluruh kepribadian Allah. ✡ 6:18 Luk. 11:34-36; 12:33-34; 16:13
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23 Tetapi kalau matamu rusak karena memandang ke sana kemari
dengan serakah, seluruh hidupmu akan menjadi sangat gelap. Kalau
jendela tubuhmu tertutup kegelapan, betapa hebatnya kegelapan yang
terjadi di dalam hatimu!

24 “Perhatikanlah contoh ini: Tidak baik kalau seseorang mempun-
yai dua majikan. Karena tidak mungkin dia melayani kedua-duanya
dengan baik. Dia pasti akan mengasihi dan setia kepada majikan yang
satu, tetapi membenci dan masa bodoh terhadap majikan yang lain.
Demikian juga, kamu tidak bisa menjadi hamba Allah dan sekaligus
menjadi hamba uang.”

Utamakanlah kerajaan Allah✡
25 “Oleh karena itu Aku berkata kepadamu: Janganlah kuatir tentang

apa saja yang kamu butuhkan dalam hidupmu, seperti makanan dan
minuman. Dan janganlah juga kuatir tentang apa saja yang kamu
butuhkan untuk tubuhmu, seperti pakaian. Karena pastilah ada hal-
hal dalam hidupmu yang lebih penting daripada makanan dan paka-
ian.✡ 26 Perhatikanlah burung-burung. Mereka tidak perlu menabur
atau menuai, dan mereka tidak perlu menyimpan makanan di gudang.
Bapamu yang di surgamenyediakanmakanan bagi burung-burung itu.
Jadi ketahuilah: Kamu jauh lebih berharga di mata Bapamu dari pada
burung. 27 Dan dengan kekuatiran kamu tidak sanggup menambah
sedetik pun pada umurmu. Jadi tidak usah kuatir!

28 “Misalnya tentang pakaian, kenapa kamu kuatir? Perhatikanlah
tumbuhan liar yang tidak perlu kerja keras untuk membuat pakaian
bagi dirinya sendiri. Karena Allah menjadikan tumbuhan itu untuk
menghasilkan bunga yang indah. 29 Aku sungguh-sungguh berkata
kepadamu: Raja Salomo— walaupun dia sangat kaya, tidak memakai
pakaian seindah dari salah satu bunga-bunga itu. 30 Kalau Allah
memberi keindahan yang seperti itu kepada tumbuhan liar, padahal
tumbuhan itu hanya hidup dalam waktu yang singkat saja, kemudian
layu dan dibuang ke dalam api, maka yakinlah bahwa Dia pasti lebih
memperhatikan kamu daripada tumbuhan itu. Dan Dia juga akan
menyediakanpakaianbagimu—hai kamuyang kurangpercaya 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 Bapamuyang di surga sudah
tahubahwakamumembutuhkansemuanya itu. 33Tetapihalyangharus
kamu utamakan adalah hidup dengan cara yang pantas dan benar
sebagai warga kerajaan Allah,‡ dan semua hal yang kamu butuhkan
akandiberikan jugakepadamu. 34 Jadi, tidakusahkuatir akanhari esok.

✡ 6:24 Luk. 12:22-34 ✡ 6:25 Mat. 6:33 ‡ 6:33 kerajaan Allah adalah ‘pemerintahan Allah’
atas semuaorangyang taatkepada-Nya. SebagaimanaYesus taat kepadakehendakAllah sampai
menyerahkandiri-Nyasendiri sebagaikurbanpersembahan,makasetiapumatAllah jugaharus
menyerahkan 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.



Matius 7:1 15 Matius 7:11

Karena tiap-tiap hari mempunyai pergumulannya sendiri. Cukuplah
jalani pergumulan hari ini. Jangan tambah lagi dengan pergumulan
hari yang akan datang.”

7
Ajaran Yesus tentangmenghakimi✡

1 “Janganlah menjadikan dirimu hakim atas kesalahan orang lain,
supayaAllah tidakmenghakimikamukalaukamu jugabersalahdengan
cara yang sama kepada orang lain.* 2 Karena 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 “Janganlahmenyalahkan orang lain karena kesalahan kecil. Siapa
yang melakukan hal itu, seperti orang yang memperhatikan serbuk
kayu di mata saudaranya, sedangkan balok kayu di matanya sendiri
dia tidak perhatikan. Lalu dia dengan sombong berkata kepada
saudaranya, ‘Mari saya keluarkan serbuk kayu itu dari matamu!’ 5Hai
kamu yang hanya berpura-pura sebagai orang baik! Keluarkanlah dulu
balok kayu yang ada dimatamu sendiri. Dan sesudah itu barulah kamu
bisamelihat dengan jelas dan bisamengeluarkan 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 menerimanya.

Carilah terus, maka kamu akan menemukannya. Ketuklah terus, maka
pintu akan dibukakan bagimu. 8 Karena setiap orang yang meminta
dengan tekun akan menerima apa yang dia minta. Setiap orang yang
mencari dengan tekun akan mendapatkan apa yang dia cari. Dan
setiaporangyang terusmengetukpintu,makapintu itu akandibukakan
baginya.

9“Kalauanakmumintamakanan,† pastilahkamutidakakanmemberi
dia batu— bukan?! 10Atau kalau anakmuminta ikan, kamu pasti tidak
akan memberinya ular yang berbisa— bukan?! 11 Kalau kamu yang
jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, terlebih lagi
Bapamu yang di surga! Dia pasti akan memberikan yang baik kepada
setiap kita yangmeminta kepada-Nya.”
✡ 7: Luk. 6:37-38, 41-42 * 7:1 Ayat 1 Secara harfiah, “Janganlah kamu menghakimi,
supaya kamu sendiri tidak dihakimi.” Ayat ini terkenal sebagai ayat yang secara umum
disalahgunakan. Larangan ini tidak bertentangan dengan ayat-ayat lain dalam Alkitab yang
menunjukkan berbagai cara umat Allah perlu menentukan kalau perbuatan orang-orang lain
adalah salah atau benar. Ayat ini harus dimengerti sesuai dengan ajaran Yesus selanjutnya
dalam ayat 2-5. ✡ 7:6 Luk. 11:9-13 † 7:9 makanan Secara harfiah, “roti.” Di Israel pada
waktu Yesus mengajar, makanan pokok mereka adalah roti. Tim penerjemah menerjemahkan
sebagai ‘makanan’ karena untuk kebanyakan orang Indonesia, roti adalah makanan istimewa
dan bukanmakanan pokok.
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Hukum yang terutama
12 “Perlakukanlah setiap orang seperti yang kamu inginkan dia

lakukan kepadamu, karena itulah inti yang diajarkan oleh Hukum
Taurat dan ajaran para nabi.”

Jalan ke surga dan jalan ke neraka✡
13 “Untuk menuju hidup yang selama-lamanya, lewatilah pintu yang

sempit. Karena pintu gerbang ke neraka itu besar dan mudah dilewati,
dan banyak orang yangmasukmelalui 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
dihasilkan dari tumbuhan liar yang berduri, begitu juga orang jahat
tidak bisa menghasilkan hal-hal yang baik. 17 Demikian juga setiap
pohon yang baik akanmenghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon
yang tidak baikmenghasilkan buah yang tidak baik. 18Pohon yang baik
tidak bisa menghasilkan buah yang tidak dapat dimakan, dan pohon
yang tidakbaik tidakbisamenghasilkanbuahyangbaik. 19Setiappohon
yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibakar.
20Begitu 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 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 yangmelakukan
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 yangmembangun rumah di atas
batu yang keras dan sangat besar yang digunakan sebagai fondasinya.
25 Kemudian hujan deras turun, lalu banjir air naik dan menyerang
rumah itu. Angin kencang juga bertiup menabrak rumah itu. Tetapi
rumah itu tetapberdiri tegak karenadibangundi atas fondasi batu yang
keras.

26 “Tetapi setiap orang yang mendengar ajaran-Ku dan tidak
melakukannya, dia seperti orang bodoh yang membangun rumahnya
langsung di atas pasir saja. 27 Lalu hujan deras turun, dan banjir air
✡ 7:12 Luk. 13:24 ✡ 7:14 Luk. 6:43-44; 13:25-27 ‡ 7:21 kerajaan Allah Secara harfiah,
“kerajaan surga.” Lihat catatan di Mat. 6:33. § 7:23 mengatakan bahwa kalian adalah
sahabat-Ku Secara harfiah, “mengenal kalian.” ✡ 7:23 Luk. 6:47-49
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menyerang rumah itu. Angin kencang juga bertiup dan memukul
rumah itu. Maka rumah itu roboh dan rusak berat.”

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

8
Yesus menyembuhkan seorang yang menderita penyakit kulit yang

menular✡
1Waktu Yesus turun dari bukit, banyak sekali orang yang mengikuti

Dia. 2Lalu datanglah kepada-Nya seorang penderita penyakit kulit yang
menular.* Dia sujuddi hadapanYesusdanberkata, “Tuan, kalau engkau
mau, saya yakin engkau sanggupmenyembuhkan saya.”

3 Dengan mengulurkan tangan Yesus menjamah† orang itu dan
berkata, “Akumau. Sembuhlah!” Saat itu juga penyakit kulitnya hilang
dan diamenjadi sembuh. 4DanYesus berkata kepada orang itu, “Jangan
ceritakan hal ini kepada siapa pun juga, tetapi pergi dan tunjukkanlah
badanmu kepada salah satu imam. Lalu berikanlah persembahan
kepada Allah, sesuai dengan perintah Musa tentang setiap orang yang
sudah disembuhkan dari penyakit kulit.‡ Dengan demikian semua
orang akan tahu bahwa kamu betul-betul sudah sembuh.”

Yesusmenyembuhkan hamba seorang komandan kompi Romawi✡
5 Yesus pergi ke kota Kapernaum. Pada waktu Dia masuk ke kota

itu, datanglah seorang komandan kompi Romawi§ kepada-Nya dan
memohon dengan sangat, 6 “Tuan, budak saya sedang terbaring di
rumah karena sakit parah. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya dan
sangat menderita.”

7 Yesus berkata kepada komandan itu, “Aku akan datang menyem-
buhkan dia.”

8Komandan itumenjawab, “Tuan, saya tidak layakmenerima engkau
di rumah saya. Tetapi sayaminta engkaumemberi perintah saja supaya
dia sembuh, dan pastilah dia akan sembuh. 9Karena saya sendiri juga
seorang bawahan yang tunduk pada perintah atasan, dan ada juga
banyak tentara di bawah perintah saya. Kalau saya berkata kepada
✡ 8: Mrk. 1:40-45; Luk. 5:12-16 * 8:2 penyakit kulit yang menular Penyakit kulit yang
dimaksudkan tidak sama dengan penyakit yang disebut ‘kusta’ pada zaman sekarang. Menurut
Hukum Taurat para penderita penyakit kulit semacam ini dianggap najis. Mereka tidak boleh
mendekati orang-orang sehat, tidak boleh masuk rumah pertemuan Yahudi, dan harus tinggal
di luar kampung atau kota. Lihat Im. 13. † 8:3 menjamahKarenaperaturan-peraturandalam
Hukum Taurat tentang penderita penyakit kulit yangmenular, orang sehat jarang bersentuhan
dengan penderita penyakit kulit. Tetapi di ayat ini Yesus menjamah orang sakit ini. Memang
Dia tahu bahwa orang itu akan sembuh. ‡ 8:4 perintah Musa … penyakit kulit Yang Musa
tuliskan tentangkesembuhandari penyakit kulit terdapatdalamIm. 14:1-32. Kalau imamsudah
setuju bahwa orang itu sembuh, orang itu harus datangmembawa 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 dalam bahasa Yunani, kata yang diterjemahkan ‘komandan kompi’
berarti ‘pemimpin dari seratus tentara’.
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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.”

10 Ketika Yesus mendengar hal itu, Dia merasa heran sekali. Lalu
Dia berkata kepada mereka yang mengikuti Dia, “Yang Ku-katakan ini
benar: Di antara bangsa Israel belum pernah Ku-temukan seorang
pun yang mempunyai keyakinan sebesar keyakinan orang ini. 11 Aku
berkata kepadamu: PadawaktuAllahmulaimemerintah segala sesuatu
sebagai Raja, akan diadakan pesta besar. Banyak sekali orang akan
datang dari segala tempat di bumi— bahkan dari ujung timur dan
barat. Lalumerekaakandudukdanmakanbersamanenekmoyangkita
Abraham, Isak, dan Yakub. 12Padahal banyak orang Israel, yang karena
nenekmoyangmerekamemang sudah diundangmasuk ke dalam kera-
jaan itu, tetapimerekaakandibuangkeluarke tempatyangpalinggelap.
Dan di sanalahmereka akanmenangis serta sangat menderita.”*

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

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

ibu mertua Petrus sedang terbaring di tempat tidurnya karena sakit
demam. 15 Jadi Yesusmenyentuh tangan ibu itu, dan demamnya hilang.
Dia pun bangun danmelayani mereka.

16 Pada sore harinya, banyak orang sakit dibawa kepada-Nya, ter-
masuk yang dikuasai oleh setan-setan. Dan dengan perkataan-Nya
saja roh-roh jahat itu langsung meninggalkan mereka, dan Dia juga
menyembuhkan semua orang yang sakit itu. 17 Dia melakukan hal itu
untukmenepati apa yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya,
“Dialah yangmengambil penderitaan kita

danmenyembuhkan penyakit kita.”✡

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

Nya, Dia berkata kepada murid-murid-Nya, “Mari kita berangkat ke
seberang danau.” 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 adalah Anak Manusia,†
tidakmempunyai tempat untuk beristirahat.”

* 8:12 sangat menderita Secara harfiah, “kertak gigi.” ✡ 8:13 Mrk. 1:29-34; Luk. 4:38-41
✡ 8:17 Yes. 53:4 ✡ 8:17 Luk. 9:57-62 † 8:20 AnakManusiaWaktuYesus tinggal di dunia, Dia
sering menyebut diri-Nya “Anak Manusia.” Tetapi arti istilah ini bukan mengarah kepada kata
‘anak’. Dalam bahasa Ibrani, ‘anak manusia’ berarti ‘manusia biasa’. Yesus menyebut diri-Nya
seperti itu untuk mengingatkan para pendengar-Nya tentang apa yang Nabi Daniel saksikan
dalam penglihatan tentang Raja Penyelamat. (Dan. 7:13-14) Karena Daniel melihat Yesus di
surga dalambentuk seperti ‘anakmanusia’—maksudnya dalambentuk ‘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.
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21Dan seorang lain yang seringmengikuti Yesus berkata kepada-Nya,
“Tuan, izinkanlah saya pulang dulu. Setelah bapak sayameninggal lalu
dikuburkan, saya akanmengikut engkau.”‡

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

Yesusmenghentikan badai✡
23Lalu 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 JawabYesus, “Kenapakalianbegituketakutan? Kaliankurangyakin
kepada-Ku!” Lalu Dia berdiri dan memerintahkan angin kencang dan
ombak itu untuk berhenti. Maka angin pun berhenti dan danau pun
menjadi tenang sekali.

27 Mereka heran dan berkata, “Wah, orang macam apa dia ini?!
Bahkan angin kencang dan danau pun taat kepadanya.”

Yesusmengusir setan-setan dari orang-orang Gadara✡
28Waktu Yesus tiba di seberang danau— yaitu daerah orang Gadara,§

dua orang yang dikuasai setan-setan datang menemui Dia. Kedua
orang itu tinggal di lokasi perkuburan,* dan mereka begitu berbahaya
sehingga tidak seorang pun berani lewat ke sana. 29 Kedua orang itu
berteriak kepada-Nya, “Hei Anak Allah! Kenapa engkau† mengganggu
kami? Apakah engkau datang 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 engkaumen-
gusir kamikeluardari keduaorang ini, izinkanlahkamimasukkedalam
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, lalu mati tenggelam. 33 Para
penjaga babi itu lari ke kota dan menceritakan apa yang sudah terjadi
dengan babi-babi itu dan kedua orang yang dulu dikuasai setan-setan
itu. 34 Lalu seluruh penduduk kota keluar untuk menemui Yesus dan

‡ 8:21 mati lalu dikuburkan Secara harfiah ayat ini berkata, “Ijinkanlah saya pergi dahulu
untukmenguburkan bapakku.” Ayat ini diterjemahkan sesuai kebudayaan Yahudi dan tafsiran
bahwa bapaknya belum meninggal. Ternyata kewajiban kepada keluarganya lebih penting
daripada mengikut Yesus. Ada juga yang berkata bahwa orang itu mau terima warisannya
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 lokasiperkuburanPadawaktu ituorangYahudi seringmenguburkanmayatorangdi 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
dianggapnajis oleh orangYahudi. † 8:29 engkauHuruf kecil dipakai di sini sebagai kata ganti
untuk nama Yesus. Walaupun roh-roh jahat itu tahu bahwa Yesus adalah Anak Allah, mereka
tidak sesungguhnyamenghormati dan tunduk kepada-Nya (Yak. 2:19).
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mereka memohon dengan sangat supaya Dia meninggalkan daerah
mereka.

9
Yesusmenyembuhkan orang lumpuh di Kapernaum✡

1 Sesudah itu Yesus dan murid-murid-Nya naik ke dalam perahu
dan menyeberangi danau untuk kembali ke kota-Nya sendiri. 2 Ketika
mereka tiba, beberapa orang membawa kepada-Nya seorang yang
lumpuh dan terbaring di atas kasur. Waktu Yesus memperhatikan
bahwa mereka percaya penuh bahwa Dia berkuasa untuk menyem-
buhkan orang lumpuh itu, Dia berkata kepadanya, “Hai pemuda, ku-
atkanlah hatimu. Sekarang Aku sudahmengampuni dosa-dosamu.”

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

4Tetapi Yesusmengetahui apa yangmereka pikirkan, jadi Dia berkata
kepadamereka, “Kalian sudah salah denganmemikirkanhal 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 lebihmudahbagi kalianmenerimakalauAkuberkata
kepadanya, ‘Bangunlah, angkat kasurmu dan pulanglah’?! 6 Tetapi
melalui perkataan ini Aku membuktikan kepada kalian bahwa Aku se-
bagai Anak Manusia† berhak untuk mengampuni dosa manusia!” Lalu
Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, “Bangunlah, angkat kasurmu
dan pulanglah ke rumahmu!”

7 Orang itu pun berdiri dan pulang ke rumahnya. 8 Ketika orang
banyak menyaksikan hal itu, mereka sangat heran dan memuji Allah
yang sudahmemberikan kuasa seperti ini kepadamanusia.‡

Matiusmengikut Yesus✡
9Ketika Yesus meninggalkan tempat itu, Dia melihat saya— Matius,§

sedang duduk di tempat kerja saya. Pada waktu itu saya masih bekerja
sebagai penagih pajak.* Yesus berkata kepada saya, “IkutlahAku!” Saya
pun berdiri danmengikut Yesus.

10 Kemudian waktu Yesus makan malam di rumah saya, banyak
penagih pajak dan orang-orang lain yang juga dianggap orang berdosa†

✡ 9: Mrk. 2:1-12; Luk. 5:17-26 * 9:3 menghina Allah Caranya mereka berpikir Yesus
menghina Allah ditunjukkan di Mrk. 2:7— di mana orang-orang berpikir, “Berani sekali orang
ini berkatabegitu! Dia sudahmenghinaAllah! Tidak seorangpunyangbolehmengampuni dosa
manusia, selainAllah sendiri.” † 9:6 AnakManusia Lihat catatandiMat. 8:20. ‡ 9:8 kepada
manusia Tentu waktu orang menyaksikan keajaiban ini, mereka memuji Allah karena sudah
memberikan kuasa untuk mengampuni dosa dan melakukan keajaiban kepada Anak Manusia
Yesus. Tetapi di ayat ini Matius menulis ‘manusia jamak’— bukan ‘Seorang Manusia/Anak
Manusia’, yang bisa dimengerti sebagai Yesus. Sebenarnya manusia tidak diberikan kuasa
untuk mengampuni dosa orang lain seperti Allah dan Yesus mengampuni. Tetapi Yesus sudah
memberikankuasakepadaparapengikut-Nya—khususnyakepadaparapenatua jemaat, untuk
menyampaikan pengampunan dosa dari Allah dan untuk memutuskan tentang hal-hal yang
dianggap dosa di antara anggota jemaat. Lihat Mat. 16:19; 18:18; Yoh. 20:23; 1Kor. 5:9-13;
Yak. 5:15-16, 19; 1Yoh. 5:16-18. ✡ 9:8 Mrk. 2:13-17; Luk. 5:27-32 § 9:9 saya— Matius
Secara harfiah, “Matius.” Sesuai dengan tata bahasa Indonesia, ‘saya’ dan ‘kami’ dipakai dalam
penerjemahan ini, supaya pembaca mengerti bahwa penulis Injil ini juga adalah saksi mata.
Matiusmempunyai nama lain, Lewi. * 9:9 penagih pajak Lihat catatan diMat. 5:46. † 9:10
juga dianggap orang berdosa Semua penagih pajak dianggap orang berdosa. Lihat catatan di
Mat. 5:46.
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datang dan makan bersama Dia dengan 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
kepada mereka dengan kiasan ini, “Orang sehat tidak membutuhkan
dokter. Yangmembutuhkandokter adalahorang sakit. 13Pergi danpela-
jarilah maksud Allah ketika Dia berkata: ‘Daripada memberi kurban
hewan-hewankepada-Ku, lebihbaikkalianmenunjukkanbelaskasihan
kepada orang lain.’✡ Begitu juga Aku. Aku datang untuk memanggil
orang-orangberdosa supayabertobat—bukanuntukmemanggil orang-
orang yangmerasa 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?”

15 Lalu Yesus menjawab dengan memberikan contoh yang menun-
jukkan persamaan, “Pasti tidak ada tamu-tamu dalam suatu pesta
pernikahan disuruh berpuasa selama pengantin laki-laki masih ada
bersamamereka! Begitu juga selamaAkumasih bersamamurid-murid-
Ku,mereka tidak akanberpuasa. Tetapi coba kalianpikir apa yang akan
terjadi kalau pengantin laki-laki ditangkap oleh yang memusuhi-Nya.
Hal itulah yang akan terjadi kepada-Ku, dan pada waktu itulah murid-
murid-Ku akan berpuasa.”

16Lalu Yesus memberi dua contoh lagi kepada mereka: “Kalau orang
punya baju lama yang sudah robek, dia tidak boleh menambal baju itu
dengan kain yang baru. Karena kalau baju itu dicuci, kain baru yang
ditambal itu akanmenjadi kusut, danakanmembuat 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
dalamkantongkulit yangbaru juga, sehinggakeduanyaakan tersimpan
dengan baik.”*

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

18 Pada waktu Yesus sedang mengajarkan hal-hal itu kepada mereka,
datanglah seorang pemimpin orang Yahudi. Dia sujud di hadapan
Yesus dan berkata, “Anak perempuan saya baru saja meninggal. Tetapi
‡ 9:11 orang-orang Farisi Lihat catatan di Mat. 3:7. ✡ 9:13 Hos. 6:6 ✡ 9:13 Mrk. 2:18-22;
Luk. 5:33-39 § 9:17 air anggur yang baruAir dari buah anggur yang baru diperas disebut ‘air
anggur baru’ dan rasanya manis. Air anggur baru yang disimpan dalam waktu tertentu akan
mengalami proses fermentasi. Semakin lama disimpan, kadar alkoholnya akan semakin tinggi.
Pada zaman Alkitab, yang disebut ‘anggur baru’ bisamengandung alkohol, tetapi tidak setinggi
kadaralkohol anggur lama. * 9:17 Ayat 16-17Dalamkeduacontoh 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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saya mohon datanglah ke rumahku dan letakkanlah kedua tanganmu
padanya, maka dia akan hidup kembali.”

19 Kemudian Yesus berdiri dan bersama kami para murid-Nya
mengikuti 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.” Dan pada saat itu juga dia sembuh.

23Waktu Yesus tiba di rumah pemimpin orang Yahudi itu, Diamelihat
para peniup seruling sudahmulaimemainkanmusik perkabungan dan
orang banyak ribut karena menangisi anak itu. 24 Lalu Dia berkata,
“Keluarlah! Karena anak ini tidak meninggal. Dia hanya tidur saja.”
TetapimerekamenertawakanYesus. 25Sesudah orang banyak itu diusir
keluar, Dia masuk ke dalam kamar anak itu dan memegang tangannya.
Dan anak itu punbangun! 26Lalu berita tentang kejadian ini tersebar ke
seluruh daerah itu.

Yesusmembuat dua orang buta bisamelihat dan juga setan dari si bisu
diusir-Nya

27 Ketika Yesus meninggalkan rumah itu, dua orang buta mengikuti
Dia. Mereka berteriak, “Hai Keturunan Daud,‡ kasihanilah kami!”

28 Lalu Dia masuk ke dalam satu rumah, dan kedua orang buta itu
pun datang menghadap-Nya. Yesus bertanya kepada mereka, “Apakah
kalian percaya bahwa Aku sanggupmembuat kalianmelihat lagi?”
Jawabmereka, “Ya Tuhan, kami percaya.”
29 Sambil menjamah mata mereka, Dia berkata, “Jadilah sesuai den-

ganapayangkalianpercayai.” 30Danmerekapunbisamelihat kembali!
Lalu dengan tegas Dia melarang mereka, “Jangan menceritakan keja-
dian ini kepada siapa pun.” 31 Tetapi mereka pergi dan menceritakan
berita tentang Yesus di seluruh daerah itu.

32 Saat kedua orang itu sedang keluar rumah, beberapa orang datang
kepada-Nya membawa seorang bisu yang dikuasai setan. 33 Sesudah
Yesus mengusir setan itu dari orang bisu tersebut, saat itu juga dia bisa
berbicara! Orang banyak yang ada di situ heran dan berkata, “Belum
pernah terjadi keajaiban seperti ini di Israel!”

34 Tetapi orang-orang Farisi berkata, “Dengan kuasa iblis — yaitu
pemimpin para setan, Yesus mengusir setan-setan.”

Yesusmerasa kasihan kepada orang banyak
† 9:20 rumbai jubah-Nya Jubah-jubahorangYahudimempunyai 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 Penyelamat
sebagai ‘Keturunan Daud’. Karena nubuat nabi-nabi itu, mereka juga berpikir, “Dia juga akan
menyembuhkan orang sakit dan buta.” Jadi kedua orang ini sudah tahu bahwa Yesus bukan
orang biasa. Lihat Yes. 29:18-19; 35:4-6; 42:6-7.
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35LaluYesusmengunjungibanyak sekali kotadankampung. Diamen-
gajar 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 pertolon-
gan, seperti domba yang tidak mempunyai gembala. 37 Lalu dengan
kiasan Dia berkata kepada kamimurid-murid-Nya, “Semua ladang gan-
dumini sudahsiapdipanen, tetapiorangyangmenuainyahanyasedikit.
38Oleh karena itu, berdoalah supaya TUHANyang punya ladang-ladang
ini mengirim para pekerja untukmenuai gandum itu.”§

10
Yesusmengutusmurid-murid-Nya✡

1 Pada hari lain, Yesus mengumpulkan kami— kedua belas murid-
Nya, laluDiamemberikuasakepadakamiuntukmengusir roh-roh jahat
danmenyembuhkansegalamacampenyakit. 2Diamengutuskamipergi
sebagai rasul-Nya.* Nama-nama yang diutus adalah sebagai berikut:
Yang pertama, Petrus— yang juga disebut Simon,
dengan adiknya— Andreas,
lalu kedua anak Zebedeus— yaitu Yakobus dan Yohanes.
3Lalu Filipus, Bartolomeus,
Tomas, dan saya— Matius, yang dulu bekerja sebagai penagih pajak,
Yakobus— anak dari Alfeus, Tadeus,
4 Simon— yang pernah ikut berjuang dalam suatu gerakan orang Israel

supayamereka bebas dari penjajahan Roma,
dan Yudas— yang dari kampung Kariot, yaitu dia yang akanmengkhia-

nati Yesus.
5 Sebelum Yesus mengutus kami kedua belas rasul pergi, Dia menyu-

ruh kami seperti ini, “Janganlah kalian pergi ke daerah orang yang
bukan Yahudi, dan janganlah masuk ke kota-kota orang Samaria.
6 Karena Aku mengutus setiap kalian kepada orang Israel yang sudah
sesat seperti kelompok domba yang tidak mempunyai gembala. 7 Pergi
dan beritakanlah bahwa Allah akan segera mendirikan kerajaan-Nya
di dunia ini. 8 Sembuhkanlah orang-orang sakit, hidupkanlah orang-
orang mati, sembuhkanlah orang-orang yang berpenyakit kulit yang
menular, dan usirlah setan-setan. Sebagaimana kamu masing-masing
sudah diberkati Allah dengan cuma-cuma, begitu jugalah kamu dengan
cuma-cuma menolong dan memberkati orang-orang lain. 9 Janganlah
membawa uang dalam bentuk apa pun. 10Dalam perjalanan janganlah
membawa tas, pakaian ganti, sandal ganti, atau tongkat. Karena setiap
pekerja pantas menerima apa yang dia butuhkan.

11“Kemanasajakamupergi—baik itukotamaupunkampung, carilah
seseorang yang baik hati yang membuka pintu rumahnya bagimu.
§ 9:38 Ayat 37-38 Untuk mengerti kiasan dalam kedua ayat ini, bacalah Yoh. 4:35-38. ✡ 10:
Mrk. 3:13-19; 6:7-13; Luk. 6:12-16; 9:1-6 * 10:2 rasul Kata ‘rasul’ adalah terjemahan
dari kata ‘apostolos’ dalam bahasa Yunani— yang berarti orang yang diutus untuk melakukan
sesuatuatasnamaorangyangmengutusnya. Seringkali rasul-rasul diutusuntukmembawadan
menyampaikanberita. Dalamkeempat Injil, keduabelas orangyang terdaftar dalamperikop ini
biasanya disebut ‘murid’ Yesus. Tetapi mulai dari Kisah Para Rasul, mereka disebut ‘rasul’.
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Tinggallah di situ sampai kamuberangkat lagi. 12-13Waktu kamumasuk
ke dalam rumah seseorang, ucapkanlah salam kepada semua orang
yang ada di dalam rumah itu, dan mintalah supaya Allah memberi
berkat ketenangan dan perlindungan kepada mereka. Kalau mereka
benar-benar orang baik, mereka akan menerima kamu dan menerima
berkat dari Allah itu. Tetapi kalau tidak, pergilah, danmereka juga tidak
akan diberkati. 14Siapa saja yang tidakmenerima kamu atau tidakmau
mendengar apa yang kamu ajarkan, saat kamu meninggalkan rumah
atau kota itu, lepaskanlah kotoran dari kaki dan sandalmu.† 15Yang Ku-
katakan ini benar: Pada hari pengadilan terakhir, para penduduk kota
itu akanmenerimahukumanyang lebih berat dari hukumanyang akan
diberikan kepada penduduk Sodom dan Gomora.”‡

Waspadalah terhadap kesusahan yang akan terjadi✡
16“Perhatikanlah! Akumengutus kalian ke dalamkeadaan yangmen-

gerikan— seperti keadaan ketika domba-domba diserang kelompok
serigala. Oleh karena itu, hendaklahkalianmasing-masing bijak seperti
ular dan tulus seperti merpati. 17Waspadalah! Kalian akan ditangkap
dan dibawa menghadap ke berbagai sidang pengadilan agama. Dan
para pemimpin rumah-rumah pertemuan Yahudi akan menjatuhkan
hukuman kepada kalian dengan menyuruh orang-orang untuk men-
cambuki kalian. 18 Dan dari antara kalian ada juga yang akan dis-
eret menghadap para pejabat pemerintah dan raja-raja karena kalian
memberitakan tentang Aku. Hal ini merupakan kesempatan bagimu
untuk bersaksi tentang Aku kepada mereka dan kepada orang bukan
Yahudi yang lain. 19Apabila kamu diadili, janganlah kuatir tentang apa
yang akan kamu katakan atau bagaimana kamu harus membela diri.
Karena pada saat itu juga akan diberitahukan kepadamu tentang apa
yang harus kamu katakan. 20 Karena sesungguhnya apa yang kamu
katakan pada saat itu tidak berasal dari dirimu sendiri, tetapi dari Roh
Bapa yang ada di dalam kamu.

21 “Penganiayaan terhadap kalian akan ngeri sekali, sehingga nanti
akan ada saudara yang menyerahkan saudara kandungnya untuk di-
bunuh. Dan hal yang sama akan terjadi antara bapak dengan anak
kandungnya. Juga anak-anak akan melawan orang tuanya dan meny-
erahkan mereka untuk dihukum mati. 22 Dan banyak sekali orang
yang akan membenci kalian karena kalian percaya kepada-Ku,§ tetapi
setiap orang yang tetap setia kepada-Ku sampai akhir, jiwanya akan
diselamatkan. 23 Kalau kalian dianiaya di suatu kota, larilah ke kota
yang lain. Karena yang Ku-katakan ini benar: Sebelum kalian selesai
† 10:14 lepaskankotoranSecaraharfiah, “kebaskandebu.” Padawaktu itu sudahmenjadi kebi-
asaan orang Yahudi, kalau terpaksamelakukan perjalanan di daerah orang yang bukan Yahudi,
saatmeninggalkandaerah itu,merekamembersihkan telapakkaki danpakaianmereka. Hal itu
dilakukan karena mereka menganggap orang yang bukan Yahudi dan tanah mereka najis dan
kotor. Yesusmenyuruhmurid-murid-Nyauntukmelakukanhal yang samakepadaorangYahudi
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 dihukumAllah kalaumereka 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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mengunjungi setiap kota Israel, Anak Manusia — yaitu Aku, sudah
datang kembali.

24-25 “Anak-anak-Ku, janganlah kalianmenyangka bahwa kalian akan
diperlakukan lebih baik dari-Ku. Seorang murid tidak diterima lebih
baik dari gurunya, dan seorang pelayan tidak diperlakukan lebih baik
dari majikannya. Seorang murid boleh merasa puas kalau dia diper-
lakukan sama seperti gurunya. Dan seorang hamba boleh merasa puas
kalau dia diperlakukan sama seperti majikannya. Yang memusuhi-Ku
sudahmenyebutAkuLusifer,* jadi kalian anak-anak-Ku juga tentu akan
mereka sebutkan sama seperti itu.”

Takut dan hormatlah kepada Allah— bukan kepadamanusia✡
26 “Oleh karena itu, janganlah takut kepada mereka yang menentang

kita. Karena setiap usaha dan rencana jahat manusia yang dirahasi-
akan, pasti pada suatu hari nanti akan dinyatakan dan diketahui juga.
27Demikian juga, apa yang Ku-beritahukan kepada kalian secara diam-
diam, katakanlah itu secara terang-terangan. Dan apa yangKu-bisikkan
kepada kalian, umumkanlah itu kepada semua orang.

28“Janganlah takutkepadamanusia. Karenamerekahanyabisamem-
bunuh tubuhmu, tetapi tidakbisamembunuh jiwamu. Sebaliknya takut
dan hormatlah kepada Allah saja, karena Dia sanggup membinasakan
tubuhdan jiwamukedalamapineraka. 29 Ingatlah contoh ini: Sepasang
burung pipit dijual seharga mata uang yang termurah. Biarpun begitu,
tidak seekorpunmati tanpa sepengetahuanBapakita. 30Bahkan jumlah
helai rambut di kepalamu pun Dia tahu. 31Oleh karena itu, janganlah
kamu merasa takut kepada mereka yang melawan kita! Karena kamu
jauh lebih penting di hadapan Bapa kita daripada banyak burung pipit.

32 “Siapa yangmengakui dirinya sebagai pengikut-Ku di depan orang-
orang lain, Akupunakanmengakui dia sebagai pengikut-Kudi hadapan
Bapa-Ku yang di surga. 33Tetapi siapa yangmenyangkal dirinya sebagai
pengikut-Ku di depan orang-orang lain, Aku pun tidak akan mengakui
dia sebagai pengikut-Ku di hadapan Bapa-Ku yang di surga.”

Kesulitan yang akan dialami sebagai pengikut Yesus✡
34 “Janganlah kalian pikir bahwa Aku datang ke dunia ini untuk

membawa damai. Aku datang bukan untuk membawa damai, tetapi
membawa pedang— yaitu pertentangan yang hebat. 35Karena dengan
kehadiran-Ku,maka akan terjadi apa yang sudahdinubuatkandi dalam
Kitab Suci ini:
‘Anak laki-laki akanmenentang bapaknya,

anak perempuan akanmenentang ibunya,
danmenantu perempuan akanmenentang ibumertuanya.

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

37“Setiaporangyangmengasihi bapakatau ibunya lebihdaripada-Ku,
tidak layakdisebutpengikut-Ku. Setiaporangyangmengasihi anak laki-
lakinya atau anak perempuannya lebih daripada-Ku, tidak layak dise-
but pengikut-Ku. 38SetiaporangyangmengikutAkuhendaklahberpikir

* 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 ✡ 10:36 Mik. 7:6
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seperti ini, ‘Sampai mati pun— bahkan sampai mati disalibkan,† saya
akan tetap mengikut Tuhan.’ Orang yang tidak berpikir seperti itu
tidak layak disebut pengikut-Ku. 39 Setiap orang yang berusaha mem-
pertahankan hidupnya akan kehilangan hidupnya. Tetapi siapa yang
kehilangan hidupnya karena mengikut Aku, dia akan mendapatkan
hidup yang sesungguhnya.”

Allahmemberkati mereka yangmenerima kalian✡
40 “Dalam pandangan Allah, orang yang menerima kalian sebagai

utusan-Ku dianggap sama seperti menerima Aku secara langsung. Dan
siapa yang menerima Aku, berarti menerima Allah yang mengutus
Aku. 41 Siapa yang menyambut seorang nabi karena dia menyadari
bahwa nabi itu utusan Allah, maka orang itu akan turut menerima
berkat Allah seperti yang diberikan kepada seorang nabi. Dan siapa
yang menyambut orang benar karena dia memang orang benar, dia
akan turutmenerimaberkatAllah seperti yangdiberikankepadaorang-
orang benar. 42Yang Ku-katakan ini benar: Siapa yang menolong salah
satu pengikut-Ku— biarpun itu hanya memberi secangkir air sejuk
kepada pengikut yang paling hina, orang itu pasti akanmenerima upah
dari Allah karena perbuatannya itu.”

11
1SesudahYesus selesaiberpesankepadakamikeduabelasmurid-Nya,

kami pun berpisah dan Dia pergi ke kota-kota di daerah Galilea untuk
mengajardanmemberitakanKabarBaikdariAllahkepadaorang-orang
di situ.

Yohanes Pembaptis mengajukan pertanyaan, dan Yesusmengajar ten-
tang pelayanan Yohanes✡

2 Pada waktu itu Yohanes Pembaptis sedang berada di dalam pen-
jara, dan dia mendengar tentang pekerjaan yang dilakukan oleh Kris-
tus.* 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 Jawab Yesus, “Kembalilah kepada Yohanes dan ceritakanlah apa
yang sudah kalian sendiri dengar dan lihat hari ini— 5 yaitu bahwa
sekarang banyak orang buta melihat, orang-orang lumpuh berjalan,
orang-orang yang sakit kulit yang menular disembuhkan, orang-orang
yang tuli bisa mendengar, orang-orang mati dibangkitkan, dan Kabar
Baik dari Allah sedang diberitakan kepada orang-orang miskin. 6 Dan
beritahukanlah kepadanya, ‘Sungguh diberkati setiap orang yang tidak
meragukan Aku.’ ”

7Waktu murid-murid Yohanes itu baru pergi, Yesus mulai berbicara
kepada orang banyak tentang Yohanes. Dia berkata, “Sebelum
pelayanan-Ku dimulai, kalian sudah pernah pergi jauh keluar-masuk
padang gurun untuk melihat orang lain— bukan?! Tentu kalian tidak
pergi begitu jauh untuk melihat sesuatu yang biasa saja— ya?! Karena
memang orang tidak bisa berjalan jauh hanya untuk melihat sehelai
rumput yang bergoyang karena ditiup angin. 8 Sebenarnya kalian
† 10:38 sampai mati disalibkan Secara harfiah, “dia harus memikul salib untuk dirinya
sendiri.” ✡ 10:39 Mrk. 9:41; Yoh. 13:20 ✡ 11:1 Luk. 7:18-35 * 11:2 Kristus Lihat catatan
di Mat. 1:16.
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mencari apa pada waktu itu? Pastilah kalian tidak pergi untuk melihat
seorang yang berpakaian sangat indah! Karena orang-orang yang
memakai pakaian seperti itu tidak ada di padang gurun, tetapi di istana
raja. 9 Jadi, apayangkaliancaridi sana? Seorangnabi—bukan?! Ya,Aku
katakan kepada kalian bahwa kedudukan Yohanes 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 Akumengutus Engkau.’✡
11-12 “Pada waktu Yohanes Pembaptis mulai melayani sampai

sekarang ini, pekerjaan untuk mendirikan kerajaan Allah berkembang
dengan cepat, biarpun orang-orang menentangnya dengan kekerasan
dan berusaha menguasainya.† Yang Ku-katakan ini benar: Yohanes
Pembaptis lebih besar dari semuaorang yangpernahdilahirkan. Tetapi
dalam kerajaan baru yang Allah sudah mulai dirikan, semua orang
yang menjadi anggota kerajaan-Nya itu akan dianggap lebih besar dari
Yohanes— bahkan orang yang berkedudukan paling rendah sekalipun.
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 inimulai dari permulaan pelayananYohanes
Pembaptis. 14 Kalau kalian siap menerima ajaran ini, Yohanes adalah
orang yang menggantikan Nabi Elia— yaitu dia yang dijanjikan untuk
datang.‡ 15Nah, buat apa telingamu itu?! Dengarlah itu!

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

kalian tetap tidakmau!
Kalau kamimeniup lagu tarian dengan suling,

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

kalian tidakmau bermain pura-purameratap.’
18 Artinya begini: Kalian menolak pekerjaan Allah— bagaimana pun
bentuknya. Karenawaktu Yohanes Pembaptis sedangmelayani TUHAN
di antara kalian, dia sering berpuasa dan tidak minum air anggur.
Tetapi kalian berkata, ‘Dia dikuasai setan.’ 19 Lalu Anak Manusia—
yaitu Aku pun datang, dan Aku makan dan minum air anggur seperti
orang pada umumnya. Tetapi kalian berkata, ‘Lihat! Dia makan dan
minum dengan rakus. Dia juga teman para penagih pajak dan orang-
orang berdosa lainnya.’ Meskipun begitu, kebijaksanaan Allah selalu
terbukti benar melalui hasil-hasilnya.”

Hukuman bagi orang yang tidakmau percaya✡
20 Pada waktu itu, Yesus memberikan teguran keras terhadap kota-

kota di mana Dia melakukan lebih banyak keajaiban, karena banyak
✡ 11:10 Mal. 3:1 † 11:11-12 Ayat 12 Juga bisa diterjemahkan: Pada waktu Yohanes
Pembaptis mulai melayani sampai sekarang ini, orang-orang sangat menentang pekerjaan
untuk mendirikan kerajaan Allah di dunia ini dan berusaha menguasainya. ‡ 11:14 Elia
… Dalam kitab Maleaki 4:5-6, tertulis bahwa Nabi Elia akan datang kembali sebelum Hari
Pengadilan. ✡ 11:19 Luk. 10:13-15
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penduduk kota-kota itu tidak mau bertobat. 21Dia berkata, “Celakalah
kalian, orang-orang Korazim! Celakalah kalian, orang-orang Betsaida!
Betapa ngerinya nanti hukuman Allah atas kalian! Karena seandainya
keajaiban-keajaiban yang Aku sudah lakukan di antara kalian terjadi
juga pada zaman dulu di Tirus dan Sidon, maka sudah dari sejak lama
mereka sungguh-sungguh bertobat dan menangisi dosa-dosa mereka.§
22 Karena itu Aku sungguh-sungguh berkata kepadamu bahwa pada
Hari Pengadilan, hukuman yang akan dijatuhkan kepada kalian jauh
lebih berat daripada hukuman yang akan dijatuhkan kepada penduduk
Tirus dan Sidon.

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

Kesusahan-kesusahan yang beratmenjadi ringan✡
25 Pada waktu yang sama Yesus berkata lagi, “Aku memuji Engkau,

ya Bapa, TUHAN langit dan bumi, karena Engkau sudah merahasiakan
ajaran-ajaran tentang kerajaan-Mu itu dari orang-orang yang bijak dan
yangpunyabanyakpengetahuan, tetapi Engkaumenyatakanhal-hal itu
kepada siapa saja yang bersedia menerima 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
pun mengenal Bapa-Ku kecuali Aku dan orang-orang yang hendak Aku
perkenalkan kepada-Nya.

28 “Datanglah kepada-Ku, setiap kalian yang sudah lelahmenanggung
kesusahan-kesusahan yang berat, karena Aku akan menolongmumen-
gatasi setiap kesusahanmu itu dan kamu akan merasa lega. 29 Tunduk
dan bergantunglah pada-Ku.† Belajarlah dari-Ku, karena Aku lemah
lembut dan rendah hati, maka kamu pun akan merasa lega. 30Karena
kalau tunduk dan bergantung pada-Ku, bebanmu yang berat menjadi
ringan, dan beban yang Ku-berikan pun ringan.”
§ 11:21 sungguh-sungguhbertobat danmenangisi dosa-dosamereka Secara harfiah, “bertobat
dengan (memakai) kain karung dan abu.” Maksudnya mereka meratapi dosa-dosa mereka
dengan sungguh-sungguh, seperti waktunya orang berkabung karena kematian anggota kelu-
arga dekat. Pada waktu itu mereka memakai kain kasar yang biasanya dipakai hanya untuk
karung, danmenaruh abu di kepalamereka. * 11:23 neraka Secara harfiah, “Hades”— yaitu
tempat para orang jahat sesudah meninggal. Lihat Luk. 10:15; 16:23; Why. 20:13-14. ✡ 11:24
Luk. 10:21-22 † 11:29 Tunduk dan bergantunglah pada-Ku Secara harfiah, “Terimalah
kuk-Ku.” Sebuah kuk dibuat dari kayu dan digunakan untuk menghubungkan dua sapi atau
kerbau, supayamereka kerjasamamenarik beban yang berat. Tenaga dua sapi lebih kuat untuk
membajak tanah ataumemindahkan barang berat. Gambaran Yesus itu bisa ditafsirkan bahwa
Dia akan turut menanggung beban-beban kita masing-masing. Atau, bagi orang Yahudi, kuk
juga bisa menggambarkan beban yang berat yang mereka alami karena berusaha melakukan
seluruh peraturan dalamHukum Taurat. (Lihat Kis. 15:10; Gal. 5:1.)
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12
Yesus adalah Tuhan atas Hari Sabat✡

1 Pada suatu hari Sabat, Yesus dan kami murid-murid-Nya berjalan
melewati ladang gandum yang luas. Karena kami merasa lapar, kami
mulai memetik beberapa bulir gandum itu dan memakan biji-bizinya.
2 Pada waktu itu ada beberapa orang Farisi yang melihat kejadian itu
dan berkata kepada Yesus, “Kenapa murid-muridmu melakukan hal
yang seperti itu?! Mereka sedangmelanggar peraturan Hari Sabat.”

3Tetapi jawab-Nyakepadamereka, “Tentukalian sudah tahuapayang
terjadi ketika Daud dan orang-orang yang mengikutinya sedang lapar
danmembutuhkanmakanan. 4DaudmasukkeKemahAllahdanmener-
ima roti yang setiap minggu ditaruh di Ruang Suci. Kemudian Daud
membawanya kepada orang-orang yang mengikuti dia, lalu mereka
memakan roti itu. Sedangkanmenurut peraturan Hukum Taurat, sebe-
narnyahanyapara imamsajayangbolehmemakannya.✡ Tetapi, karena
merekamembutuhkanmakanan, maka apa yang dilakukan Daud pada
saat itu tidak dianggap berdosa. 5 Dan sebagai contoh lain: Tentu
kalian tahu bahwa setiap Hari Sabat ada imam-imam yang bekerja
di dalam Rumah Allah. Tetapi pekerjaan itu tidak dianggap sebagai
pelanggaran terhadap larangan bekerja pada Hari Sabat. 6 Dan Aku
berkata kepada kalian bahwa apa yang sedang Allah kerjakan melalui
Aku* lebih penting dari Rumah Allah! 7DalamKitab Suci Allah berkata,
‘Daripadamemberi banyak kurban hewan kepada-Ku, Aku ingin kalian
menunjukkanbelas kasihankepadaorang lain.’✡ Kalaukalianmengerti
maksud ayat ini, tentu kalian tidak akan menyalahkan murid-murid-
Ku yang tidak bersalah. 8 Karena Aku sebagai Anak Manusia adalah
Tuhan yang berhak untukmenentukan apa yang boleh dan tidak boleh
dilakukan pada Hari Sabat.”

Yesusmenyembuhkan tangan seseorang padaHari Sabat✡
9Lalu Yesusmeninggalkan tempat itu danmasuk ke salah satu rumah

pertemuan orang Yahudi. 10 Dan di situ ada seorang yang salah satu
tangannya sudah lumpuh. Di situ ada juga beberapa orang Farisi yang
mau mencari-cari alasan untuk mempersalahkan Yesus. Jadi mereka
bertanya kepada-Nya, “Menurutmu, apakah diperbolehkan menyem-
buhkan orang pada Hari Sabat?”

11 Jawab Yesus kepada mereka, “Kalau pada Hari Sabat seekor dom-
bamu jatuh ke dalam lubang, apakah kamu tidak akan segera pergi
dan bekerja untuk mengeluarkan domba itu dari lubang tersebut?
Tentu kamu tidak akan membiarkan domba itu di situ! 12 Betapa
lebih berharga manusia daripada domba! Karena itu, tentu kita diper-
bolehkanuntukberbuat baik kepada seseorang—biarpun itupadaHari
Sabat.”
✡ 12: Mrk. 2:23-28; Luk. 6:1-5 ✡ 12:4 Im. 24:9; 1Sam. 21:1-6 * 12:6 apa yang sedang
Allah kerjakan melalui Aku Secara harfiah, “sesuatu.” Sesuai kebiasaan orang Yahudi pada
zaman itu, Yesus tidak langsung berkata ‘Aku’, tetapi orang-orang yang mendengarkan-Nya
mengerti bahwa Dia berbicara tentang diri-Nya. Maksud Yesus, sama halnya seperti pelayanan
para imamdi dalamRumahAllah dianggap lebih penting daripada peraturanHari Sabat, begitu
juga kehadiran Yesus di antara mereka lebih penting daripada murid-murid-Nya yang makan
gandum dari ladang pada Hari Sabat. ✡ 12:7 Hos. 6:6 ✡ 12:8 Mrk. 3:1-6; Luk. 6:6-11



Matius 12:13 30 Matius 12:27

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

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

Farisi itu, maka Dia meninggalkan tempat itu. Tetapi banyak orang
yang mengikuti Dia dan semua yang sakit disembuhkan-Nya. 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

danDia akanmemberitakan bahwaAllah akanmenghakimi semua
orang yang bukan Yahudi dengan adil.

19Dia tidak akan bertengkar dengan orang-orang lain atau menentang
orang dengan suara keras.

Dan Dia tidak akanmenyebabkan keributan di jalan-jalan.
20Dia tidak akanmematahkan harapan† orang-orang yang lemah,

dan Dia akan lemah-lembut kepada orang yang hampir putus asa.
DengandemikianDia akan terus berjuangdalamsegala hal, sampai
Dia menang dan terbukti adil.

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

Menurut orang Farisi, Yesus bekerja dengan kekuatan iblis✡
22 Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang buta dan bisu

karena dikuasai setan. Lalu Yesus menyembuhkan orang itu sehingga
dia bisa melihat dan berbicara. 23 Semua orang yang menyaksikannya
sangat heran dan berkata, “Mungkin orang ini adalah Keturunan Daud
yang dijanjikan itu.”‡

24 Tetapi waktu orang-orang Farisi mendengar hal itu, mereka
berkata, “Iblis — yaitu pemimpin semua jenis roh jahat yang juga
disebut Beelzebul,§ yangmemberikan kekuatan kepada Yesus sehingga
dia bisa mengusir setan-setan.”

25-26 Tetapi Yesus mengetahui apa yang orang-orang Farisi itu
pikirkan. Jadi Dia berkata kepada mereka, “Tidak mungkin iblis
mengusir roh-roh yang memihak kepadanya. Kalau kaki-tangan iblis
terpecah-pecah dan salingmelawan, 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
† 12:20 mematahkan harapan … Secara harfiah, “Dia tidak akan mematahkan batang buluh
yang terluka, danDia tidak akanmemadamkan sumbu (lampu) yanghampir padam.” ✡ 12:21
Yes. 42:1-4 ✡ 12:21 Mrk. 3:20-30; Luk. 11:14-23; 12:10 ‡ 12:23 Keturunan Daud … Lihat
catatan di Mat. 9:27. § 12:24 Beelzebul Lihat catatan di Mat. 10:24-25.
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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 dalam rumah orang yang sangat kuat untuk
mencuri. Tetapi sebelum dia masuk ke dalam rumah orang kuat itu,
dia harus mengikatnya dulu, baru dia bisa masuk ke dalam rumah 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, termasuk juga dosa
waktu orang menghina Dia. Tetapi orang yang menghina Roh Allah*
tidak akan pernah diampuni. 32 Setiap orang yang menghina Anak
Manusia— yaitu Aku, bisa diampuni. Tetapi orang yang menghina Roh
Allah tidakakanpernahdiampuni—baikpadawaktusekarangmaupun
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. 35 Kalau orang itu
baik, hatinya juga baik, maka kata-kata yang keluar dari mulutnya juga
baik. Kalau orang itu jahat, hatinya juga jahat, maka kata-kata yang
keluardarimulutnya juga jahat. 36TetapiAkuberkatakepadamubahwa
padaHari Pengadilan, setiap orang akan bertanggung jawab atas setiap
perkataan yang pernah diucapkannya— bahkan yang dia ucapkan
dengan sembarangan. 37WaktuAllahmengadili semuamanusia, semua
kata-kata yangpernahkamuucapkanakanmenjadi bukti apakahkamu
dihukum atau dibenarkan.”

Keajaiban yang diberikan kepada orang-orang yangmemusuhi Yesus✡
38Pada suatu waktu beberapa orang Farisi dan ahli Taurat memohon

kepada Yesus, “Guru, kami mau melihat kamu melakukan keajaiban
sebagai bukti bahwa kamu diutus oleh Allah.”

* 12:31 menghina Roh Allah Yesus nasihati mereka tentang dosa menghina Roh Allah karena
orang-orang Farisi sudah berkata, “Yesus bekerja dengan kekuatan iblis.” (ayat 24) Hati mereka
begitu tertutupkepadaYesusbahwahal-hal baikyangdikerjakanolehDiamelalui kekuatanRoh
Allah dianggap sebagai kejahatan. Tidak mungkin seseorang dengan pikiran begitu bertobat.
Pikiran yang seolah-olah menghina Roh Allah bisa dibandingkan dengan 1Yoh. 5:16— di mana
Yohanesmenulis tentang “dosa yangmendatangkan kematian,” yang juga tidak bisa diampuni.
Tetapi untuk kita orang Kristen sekarang, kita tidak perlu takut dengan pikiran begini, “Apakah
saya pernah menghina Roh Allah dan Allah tidak akan mengampuni saya?” Kalau kita masih
merasa sedih danminta ampun ketika jatuh dalam dosa, dan kalau kita masih ingin hidup baik
dimata 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
✡ 12:37 Mrk. 8:11-12; Luk. 11:29-32
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39Dia menjawabmereka, “Kalian adalah orang-orang yang jahat dan
yang tidak setia kepada Allah, dan karena itulah kalian ingin melihat
keajaiban! Tetapi untuk orang-orang yang seperti kalian, Aku sama
sekali tidak akan membuat keajaiban, kecuali satu ini: Keajaiban itu
akan seperti yang terjadi kepada Nabi Yunus.† 40 Seperti Yunus berada
di dalamperut ikan besar selama tiga hari tigamalam, begitu juga Anak
Manusia— yaitu Aku, akan berada di dalam kubur selama tiga hari dan
tiga malam sebelum Aku dibangkitkan. 41 Pada Hari Pengadilan, pen-
dudukkotaNiniweakanberdiri untukbersaksimelawankamumasing-
masing yang hidup pada zaman sekarang. Karena pada waktu Yunus
memberitakan pesan Allah kepada mereka, mereka bertobat. Tetapi
walaupunAkusudahdi sinidan lebihbesardaripadaYunus, kamutidak
mau bertobat! 42 Dan pada Hari Pengadilan, ratu dari Selatan‡ akan
berdiri untuk bersaksimelawan kamumasing-masing yang hidup pada
zaman sekarang. Karena ratu itu datang dari tempat yang sangat jauh
untuk mempelajari kebijaksanaan Raja Salomo. Perhatikanlah, Aku
yang lebih besar daripada Salomo ada di sini di hadapan kalian! Tetapi
kalian 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, 44 maka dia berpikir, ‘Saya akan kembali ke orang yang
sudah saya tinggalkan.’ Ketika dia kembali, diamelihat bahwaorang 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 akan terjadi
terhadap kalian yang hidup dalam zaman yang jahat sekarang.”

Sifat orang-orang yang Yesus anggap sebagai keluarga-Nya✡
46Ketika Yesusmasih sedang berbicara dengan orang banyak itu, ibu-

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

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

† 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 ✡ 12:45 Mrk. 3:31-35; Luk. 8:19-21 § 12:48 Ayat 48 Secara
harfiah, “Siapakah ibu-Ku? Siapakah saudara-saudara-Ku?” Yesus memulai pokok pelajaran
dengan pertanyaan retoris yang diterjemahkan sebagai pernyataan.



Matius 13:1 33 Matius 13:15

surga. Mereka itulah yangAkuanggap seperti ibu, saudara dan saudari-
Ku!”

13
Perumpamaan tentang petani dan bibit yang ditabur✡

1Pada hari itu juga Yesus meninggalkan rumah tempat Dia mengajar
dan pergi ke pinggir Danau Galilea, lalu duduk di situ. 2 Dan banyak
sekali orang yang datang berkumpul mengelilingi-Nya. Oleh karena
itu Dia naik ke dalam perahu yang sedang berlabuh di situ, lalu duduk
untuk mengajar orang banyak itu, sedangkan mereka tetap berdiri
di pantai. 3 Lalu Yesus mengajar banyak hal kepada mereka dengan
memakai perumpamaan, seperti yang berikut ini:
“Pada suatu hari seorang petani pergi untukmenabur 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. 6Tetapi waktu sinar matahari
menjadi panas, tunas dari bibit itu menjadi layu dan kering, karena
akarnya tidak bisamasuk ke dalam tanah. 7Ada juga bibit yang jatuh di
antara rumput yang berduri. Tetapi rumput itu tumbuh semakin besar
lalu menghambat tunas-tunas bibit itu untuk bertumbuh. 8 Sedangkan
yang sebagian lagi jatuh di tanah yang subur. Tunas-tunas dari bibit
itu menghasilkan banyak biji. Dari satu bibit ada yang menghasilkan
sampai seratus biji, dan yang lain enam puluh biji, dan juga ada yang
menghasilkan tiga puluh biji. 9Nah, buat apa telingamu itu?! Dengarlah
itu!”

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

Nya, “Kenapa Engkau mengajar orang banyak dengan menggunakan
perumpamaan?”

11 JawabYesus, “Dulumanusia tidakdiizinkanuntukmengerti ajaran-
ajaran tentang kerajaanAllah.* Tetapi sekarang kalian sudah diberikan
izin untuk mengerti ajaran-ajaran yang dirahasiakan itu. Tetapi orang-
orang lain belum diizinkan untuk mengerti hal-hal itu. 12 Jadi orang
yang mempunyai kemampuan untuk mengerti ajaran-Ku, Allah akan
menambahkan kemampuannya lagi, sehingga berlimpah. Tetapi bagi
orang yang tidak berusaha untuk mengingat dan mengerti ajaran-Ku,
Allah akan mengambil kemampuannya untuk mengerti itu darinya.
13 Itulah sebabnya Aku mengajar mereka dengan memakai perumpa-
maan, karena meskipunmereka melihat, tetapi mereka tidak memper-
hatikan. Mereka mendengar, tetapi sebenarnya mereka tidak mem-
perhatikan dan juga tidak mengerti. 14Maka tepatlah apa yang Yesaya
nubuatkan tentangmereka,
‘Biarpunmereka terus mendengarkan ajaran,

mereka tidak akanmengerti.
Dan biarpunmerekamelihat keajaiban,

mereka tidak akan sadar apa yang terjadi.
15Karena bangsa ini sudahmenjadi keras kepala.
✡ 13: Mrk. 4:1-9; Luk. 8:4-8 ✡ 13:9 Mrk. 4:10-12, 24-25; Luk. 8:9-10 * 13:11 kerajaanAllah
Lihat catatan di Mat. 6:33.
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Telingamereka hampir tidak bisa mendengar,
danmereka sudahmenutupi matamereka.

Kalau tidak demikian, kemungkinanmereka bisamelihat danmemper-
hatikan apa yang Aku kerjakan,

dan bisa mengerti apa yang Aku katakan dengan telinga dan hati
mereka.

Dengan begitu mereka bisa bertobat dan kembali kepada-Ku,
dan oleh karena belas kasihan-Ku, Aku tetap bersedia menyem-
buhkanmereka.’✡

16 Tetapi berbahagialah kalian masing-masing, karena Allah sudah
memberikan berkat yang besar kepadamu, karena Dia mengizinkan
kamuuntuk sungguh-sungguhmendengardengan telingamu, danmeli-
hat dengan matamu. 17 Yang Ku-katakan ini benar: Banyak nabi dan
orang-orangbenaryangsudahmerindukanuntukmelihatdanmenden-
gar apa yang sekarang kamu lihat dan dengar. Tetapi berkat itu tidak
diberikan kepadamereka.”

Yesus menjelaskan tentang arti perumpamaan petani dan bibit yang
ditabur✡

18 “Oleh karena itu, perhatikanlah arti perumpamaan tentang petani
itu.

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

20 Dan bibit yang jatuh pada tanah yang berbatu-batu menggam-
barkan orang-orang yang mendengarkan ajaran TUHAN dan lang-
sung menerima ajaran itu dengan senang hati. 21 Tetapi ajaran itu
tidak bisa berakar di dalam hati mereka dan tidak tahan lama. Ketika
mereka kena kesusahan atau disiksa karena mengikuti ajaran itu,
mereka cepat meninggalkan TUHAN.

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

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

24Kemudian Yesusmenceritakan suatu perumpamaan yang lain lagi.
Kata-Nya, “Kerajaan Allah bisa digambarkan seperti seorang pemilik

✡ 13:15 Yes. 6:9-10 ✡ 13:17 Mrk. 4:13-20; Luk. 8:11-15 † 13:23 menghasilkan banyak buah
DalamFirmanTUHANyang lain, kita bisa lihat bagaimana caranyamanusia bisa ‘menghasilkan
buah’. Pertama, kabar baik dari Allah membuat manusia bisa percaya. Kita lihat juga bahwa
seseorang bisa ‘menghasilkan buah’ dengan melakukan apa yang Allah perintahkan dalam
kehidupannya dengan setia. (Mat. 5-7) Kita juga ‘menghasilkan buah’ kalau kata-kata yang
keluar dari mulut kita baik di mata TUHAN. (Mat. 12:31-37) Dan juga, kita ‘menghasilkan buah’
kalau kita memimpin orang lain untuk bertobat. (Yoh. 15:16) Kehidupan seperti itulah yang
merupakan buah-buah yang baik di mata TUHAN.
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ladang yang menyuruh para hambanya menanam bibit gandum yang
baik di ladangnya. 25 Pada suatu malam, ketika orang-orang sedang
tidur, datanglah musuh pemilik itu menaburkan bibit lalang di antara
bibit gandum itu, lalu dia pergi. 26 Tetapi pada waktu gandum itu
tumbuh dan menjadi besar dan mulai berbuah, pada waktu itulah
lalang-lalang itu bisa dibedakan. 27Para hamba dari pemilik ladang itu
pundatang danbertanya, ‘Tuan, kita sudahmenanambibit yang baik di
ladang itu— bukan?! Jadi dari manakah datangnya lalang-lalang yang
tumbuh di sana?’

28 “Dia menjawab, ‘Pasti musuh saya yang sudahmelakukan itu.’
“Lalu para hamba itu bertanya lagi, ‘Apakah Tuan mau supaya kami

mencabut lalang-lalang itu?’
29 “Dia menjawab, ‘Tidak usah. Karena kalau kalian mencabutnya,

pasti ada gandum-gandum yang ikut tercabut. 30 Biarkanlah gandum
dan lalang itu tumbuh bersama-sama sampai tiba waktu panen. Waktu
itulah saya akan berkata kepadamereka yangmemanen: Semua lalang
dikumpulkan lebih dulu, dan ikat supaya nanti dibakar. Sesudah itu
semua gandum dikumpulkan dan disimpan di dalam gudang saya.’ ”

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

jukkan persamaan tentang kerajaan Allah. Kata-Nya, “Kerajaan Allah
seperti sejumlah biji sawi‡ yang diambil seseorang dan ditaburkan di
ladangnya. 32Biarpun biji tanaman itu yang paling kecil di dunia, tetapi
kalau biji itu sudah tumbuh, itu akan menjadi tumbuhan yang paling
besar di kebun. Bahkan itu bisa tumbuh menjadi pohon yang cukup
besar, sehingga burung-burung datang berlindung dan bersarang pada
cabang-cabangnya.”

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

34Hal-hal tentang kerajaan Allah itu Yesus sampaikan kepada orang
banyak denganmemakai berbagai perumpamaan. Dia selalu memakai
perumpamaan untukmengajarmereka. 35Yesusmelakukan itu supaya
apa yang dinubuatkan oleh seorang nabi ditepati— yaitu,
“Aku akan berbicara dengan menggunakan berbagai perumpamaan

yangmenunjukkan persamaan,
dan dengan demikian Aku akanmenyatakan hal-hal yang dirahasi-
akan sejak dunia diciptakan.”✡

Yesusmenjelaskan perumpamaan tentang lalang di antara gandum
36Sesudah Yesus berhentimengajar orang banyak itu, Dia pun pulang

ke rumah di mana Dia menginap. Kemudian kami murid-murid-Nya
✡ 13:30 Mrk. 4:30-34; Luk. 13:18-21 ‡ 13:31 biji sawi Jenis tanaman sawi (atau sesawi)
di Israel bisa bertumbuh lebih besar daripada sawi yang tumbuh di Indonesia. Seperti dalam
ayat 32, sawi di Israel bisa “menjadi besar seperti pohon, dan burung-burung bisa bersarang di
cabang-cabangnya.” Yangpentingdalamperumpamaan ini adalahbahwasesuatuyangdimulai
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. ✡ 13:35 Mzm. 78:2
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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— AnakManusia. 38 Sedangkan ladang itu adalah dunia ini.
Bibit yang baik itu adalah mereka yang menjadi warga kerajaan Allah.
Dan lalang-lalang ituadalahpengikut iblis. 39Danmusuhyangmenabur
bibit lalang-lalang itu adalah iblis. Musim panen adalah akhir zaman.
Para hamba yangmemanen itu adalah paramalaikat.

40-42 “Jadi pada akhir zaman waktu Aku memerintah sebagai Anak
Manusia, Aku akan mengutus para malaikat-Ku untuk mengumpulkan
dan mengeluarkan semua orang yang membujuk orang-orang lain
berdosa, dan semua orang yang melakukan kejahatan. Mereka seperti
lalang-lalang yang dikumpulkan lalu dibuang ke dalam tempat api ner-
aka. Di sanalah mereka akan selalu menangis serta sangat menderita.
43 Sedangkan orang-orang yang benar akan masuk ke dalam kerajaan
Allah untuk hidup bersama Bapa mereka— di mana mereka akan
bersinar seperti matahari. Nah, buat apa telingamu itu?! Dengarlah
itu!”

Kerajaan Allah sangat berharga, indah, danmenggembirakan
44“KerajaanAllahbisadibandingkandenganhartayangsangatmahal

harganya, yang sudah lama disembunyikan orang di dalam sebuah
ladang dan sudah dilupakan. Pada suatu hari seorang lainmenemukan
harta itu. Dengan sangat bergembira menguburkannya lagi, lalu pergi
menjual semua yang dimilikinya sehingga dia bisa membeli ladang itu.

45 “Kerajaan Allah itu juga seperti pedagang yang mencari mutiara*
yang sangat indah. 46 Ketika dia menemukan sebutir mutiara yang
sangat luar biasa indahnya, dia pergi danmenjual 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 den-
gan ikan, para nelayan menarik jala itu ke darat. Kemudian mereka
duduk memisah-misahkan ikan-ikan itu. Ikan-ikan yang baik ditaruh
di dalam keranjang, sedangkan yang tidak baik dibuang. 49 Seperti
itulah yang akan terjadi pada akhir zaman. Para malaikat akan datang
memisahkan orang-orang yang jahat dari antara orang-orang yang
benar. 50 Kemudian orang-orang jahat itu akan dibuang ke dalam
api neraka. Di sanalah mereka akan selalu menangis serta sangat
menderita.”

51 Yesus bertanya kepada kami, “Apakah kalian mengerti arti se-
muanya itu?”
Dan kamimenjawab, “Mengerti, Guru.”
52 Lalu Dia berkata lagi, “Jadi karena kalian sudah mengerti semua

itu, kalian juga akan mengerti hal ini: Setiap kalian yang menjadi guru
ajaran-ajaran tentang kerajaan Allah ini hendaklah menjadi seperti
seorang tuan rumah yang berhikmat: Orang seperti itu mengerti
* 13:45 mutiara adalah batu permata yang berbentuk bulat, dan sering berwarna putih.
Mutiara berasal dari sejenis kulit bia atau kulit kerang mutiara, terbentuk karena ada benda
atau pasir yang masuk ke dalam tubuh kerang itu, kemudian berulang-ulang diselubungi oleh
kulit ari sampai menjadi lebih besar danmembulat.
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bagaimanamenggunakan semuaharta yang sudahdisimpannya—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 pertemuan mereka.
Penduduk kampung itu heran sekali waktu mendengar ajaran-Nya,
tetapi mereka berkata satu sama lain, “Ih, berani sekali dia mengajar
kita! Dari manakah orang ini mendapat pengetahuan dan kuasa untuk
melakukan keajaiban-keajaiban? 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 mereka mengetahui Dia seperti itu, mereka tidak mau percaya
kepada-Nya.
Lalu Yesus berkata kepadamereka, “Seorang nabi selalu dihormati di

mana-mana, kecuali di tempat asalnya dan di antara keluarganya.”
58 Maka Dia tidak melakukan banyak keajaiban di sana karena

mereka tidak percaya kepada-Nya.

14
Herodesmendengar tentang Yesus✡

1 Waktu itu Herodes*— raja di daerah Galilea, mendengar berita
tentang Yesus. Sebelumnya dia sudahmembunuh Yohanes Pembaptis.†
2 Lalu Herodes berkata kepada para hambanya, “Saya pikir orang itu
yang menyebut dirinya Yesus‡ sebenarnya Yohanes Pembaptis. Terny-
ata 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 Herodi-

ana§— istri dari adiknya sendiri, yaitu Filipus. Lalu Yohanes Pembaptis
menegur dia berulang-ulang, “Menurut Hukum Taurat kamu tidak
boleh kawin dengan istri adikmu itu.”* Karena itu Herodes menyuruh
tentaranya untuk menangkap Yohanes dan memasukkan dia ke dalam
✡ 13:52 Mrk. 6:1-6; Luk. 4:16-30 ✡ 14: Mrk. 6:14-16; Luk. 9:7-9 * 14:1 HerodesHerodes ini
yang juga disebut Antipas, adalah anak dari Raja Herodes Agung yangmemerintah padawaktu
Yesus dilahirkan. † 14:1 Sebelumnya … Informasi ini, yang Matius menceritakan dalam
ayat 3-12, sudah diketahui oleh pembaca pertama. Ini diungkapkan di sini untuk membantu
pembaca sekarang mengerti ayat 2. ‡ 14:2 menyebut dirinya Yesus Menjelang waktu
Yohanes dibunuh, tiba-tiba nama Yesus menjadi terkenal sebagai orang yangmembuat banyak
keajaiban. Jadi beberapa orang yang belum pernah melihat atau mengenal Yesus mengira
bahwa mungkin Yohanes sudah kembali langsung dari surga dan menyebut dirinya dengan
nama baru. Pada zaman Yesus ada banyak orang lain yang juga bernama Yesus. Nama Yesus
dalam bahasa Yunani adalah sama dengan nama Yosua dalam bahasa Ibrani. Kedua nama itu
berarti “Yahweh Penyelamatku.” ✡ 14:2 Mrk. 6:17-29 § 14:3-4 HerodianaNama ini sering
ditulisdalampenerjemahanbahasa Indonesia sebagai “Herodias.” PengejaanHerodianadipilih
supaya nyata bahwa ini nama perempuan. * 14:3-4 Hukum Taurat … istri adikmu itu Allah
melarang seorang laki-lakimenikahatauberhubungan seks dengan istri saudaranya (Im. 18:16;
20:21), kecuali saudaranya itu mati 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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penjara dengan keadaan terikat rantai besi. 5Herodesmaumembunuh
Yohanes, tetapi dia takut kepada orang banyak yang sudah percaya
bahwa Yohanes adalah seorang nabi.

6Sesudah beberapawaktu dan pada pesta ulang tahunHerodes, putri
Herodiana menari di hadapan Herodes dan para tamunya. Dan hal
itu sangat menyenangkan hati Herodes, 7 sehingga dengan bersumpah
Herodes berjanji untuk memberikan apa saja yang diinginkannya.
8 Karena sudah dipengaruhi oleh ibunya, putri itu berkata kepada
Herodes, “Aku minta supaya kepala Yohanes Pembaptis dipotong, di-
taruh di atas piring besar dan dibawa kemari!”

9 Waktu Herodes mendengar permintaannya itu dia sangat menye-
sal, tetapi karena dia sudah bersumpah di depan semua tamunya,
dia memberi perintah supaya permintaan putri itu dipenuhi. 10 Dia
menyuruh tentara-tentaranya untukmemotong kepala Yohanes di pen-
jara. 11 Lalu kepala Yohanes dibawa di atas piring besar dan diberikan
kepada putri itu. Kemudian diberikannya kepada ibunya. 12 Waktu
pengikut-pengikut Yohanes Pembaptis mendengar berita itu, mereka
pergi kepenjaradanmengambilmayatYohanes, lalumenguburkannya.
Kemudian mereka pergi kepada Yesus dan memberitahukan apa yang
sudah terjadi.

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

kami murid-murid-Nya pergi naik perahu ke tempat yang sepi. Tetapi
orang-orang mendengar bahwa Dia sudah pergi. Kemudian mereka
meninggalkan kota-kota mereka untuk menyusul kami melalui jalan
darat. 14 Waktu Yesus turun dari perahu, Dia melihat banyak sekali
orang yang sudah berkumpul di situ. Dan Dia merasa kasihan kepada
mereka, lalu Dia menyembuhkan orang-orang sakit di antaramereka.

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

16Kata Yesus kepada kami, “Mereka tidakusahpergi. Kalian saja yang
memberi makanan kepadamereka.”

17 Jawab kami, “Kami hanyamempunyai lima roti dan dua ikan.”
18Dia berkata, “Bawalah roti dan ikan itu kepada-Ku.” 19 Lalu Yesus

menyuruh orang banyak itu duduk di atas rumput. Diamengambil lima
roti dan dua ikan itu, kemudian memandang ke langit dan mengucap
syukur kepada Allah atas makanan itu. Sesudah itu Dia menyobek-
nyobek roti itu dan menyuwir-nyuwir ikan itu, lalu memberikannya
kepada kami para murid-Nya. Selanjutnya, kami membagi-bagikannya
kepada orang banyak. 20Semuaorangmakan sampai kenyang. Sesudah
itu kami mengumpulkan sisa makanan itu sebanyak dua belas keran-
jang. 21 Jumlah orang yang ikut makan kira-kira lima ribu orang laki-
laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak.

Yesus berjalan di atas air✡
22Kemudian Yesusmenyuruh kamimurid-murid-Nya lebih dulu naik

perahu dan mendahului-Nya ke seberang, sementara Dia menyuruh
✡ 14:12 Mrk. 6:30-44; Luk. 9:10-17; Yoh. 6:1-14 ✡ 14:21 Mrk. 6:45-52; Yoh. 6:15-21
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orang banyak itu pulang. 23 Sesudah itu, Dia naik seorang diri ke bukit
untuk berdoa. Waktu hari sudah mulai malam, Dia masih sendirian di
situ. 24 Sementara itu perahu kami sudah jauh dari pantai. Dan perahu
itu sedang dihantam ombak, karena angin kencang bertiup dari arah
yang berlawanan.

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

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

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

29Dia berkata, “Marilah.”
Lalu Petrus 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!”

31Yesus langsungmemegangPetrusdanberkata, “Kamukurangyakin
kepada-Ku! Kenapa kamu ragu-ragu?”

32 Sesudah Yesus dan Petrus naik ke dalam perahu, angin kencang itu
pun berhenti bertiup. 33Maka kami sujudmenyembahDia dan berkata,
“Engkau ini benar-benar Anak Allah!”

Yesusmenyembuhkan orang sakit✡
34 Sesudah tiba di seberang danau, kami turun di pantai Genesaret.

35 Ketika orang-orang di situ mengenal bahwa Dia itu Yesus, mereka
pergi ke seluruh daerah itu untuk memberitakan bahwa Yesus sudah
kembali. Lalu semua orang sakit dibawa kepada-Nya. 36Mereka minta
kepada-Nya supaya diizinkan untuk menyentuh ujung jubah-Nya saja.
Dan semua orang yangmenyentuh-Nyamenjadi sembuh.

15
Apa sebenarnya yangmembuat kita najis di mata Allah✡

1 Sesudah itu beberapa orang Farisi dan ahli Taurat datang dari
Yerusalem untuk bertemu dengan Yesus. Mereka berkata kepada-Nya,
2 “Kami tidak setuju dengan murid-muridmu yang tidak mengikuti
aturan yang diberikan oleh nenek moyang kita! Karena mereka tidak
membasuh tanganmereka dengan air* sebelummakan.”

3 Jawab Yesus, “Dan Aku tidak setuju dengan kalian yang melang-
gar berbagai perintah Allah hanya untuk taat kepada adat istiadat
nenek moyang kita! 4 Karena Allah memerintahkan, ‘Hormatilah ibu-
bapakmu,’✡ dan, ‘Orang yang menghina ibu-bapaknya harus dihukum
mati.’ 5-6 Tetapi kalian mengajarkan bahwa seseorang boleh berkata

✡ 14:33 Mrk. 6:53-56 ✡ 15: Mrk. 7:1-23; Luk. 11:37-41 * 15:2 membasuh tangan dengan
air Yang dimaksud dengan membasuh tangan di sini bukan seperti yang biasa kita lakukan
sekarang— yaitu mencuci tangan dengan sabun sebelum makan. Adat membasuh tangan ini
tidak diperintahkan dalam Perjanjian Lama, dan ternyata dilakukan orang-orang Farisi saja.
Mereka mencelupkan tangan ke dalam air, atau seorang hamba menyiram air ke atas tangan
mereka. Ini dilakukan sebagai syarat agama, dan bukan seperti mencuci tangan dengan sabun.
Lihat Mrk. 7:3-4. ✡ 15:4 Kel. 20:12; Ul. 5:16
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kepada ibu atau bapaknya, ‘Saya tidak bisa membantu ibu atau ba-
pak lagi, karena saya sudah berjanji untuk memberikan semua harta
saya kepada Allah nanti.’ Kalian mengajar bahwa orang yang seperti
itu tidak perlu lagi menghormati ibu-bapaknya atau mendengarkan
permohonannya. Dengan begitu kalian membatalkan Hukum Allah
hanya untukmengikuti adat istiadat nenekmoyang kita. 7Kalian hanya
berpura-pura baik saja! Nubuatan Yesaya tentang kalian tepat sekali,
waktu dia berkata,
8 ‘Bangsa ini menghormati Aku denganmulutnya,

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

karenamereka hanyamengajarkan aturan-aturanmanusia.’ ”✡
10 Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata, “Kalian semua

dengarkan Aku dan berusahalah untuk mengerti: 11 Apa saja yang
orang masukkan ke dalam mulutnya 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 tersinggung karena
perkataan-Mu itu?”

13MakaYesusmemakai suatu gambaranuntukmenjawab kami, kata-
Nya, “Setiap tumbuhan yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di surga
akan dicabut sampai ke akar-akarnya. 14 Kalian tidak usah pedulikan
orang-orang Farisi itu, karena mereka seperti orang buta yang menun-
tun sesama orang buta. Tentu saja, kedua-duanya akan jatuh ke dalam
lubang.”

15Petrusberkata, “Jelaskanlahkepadakamiarti kiasanyangbaru itu.”
16 Yesus berkata, “Kalian masih belum mengerti juga?! 17 Kalian

pasti sudah mengetahui bahwa setiap makanan yang masuk melalui
mulut turun ke dalam perut, lalu keluarmelalui pembuangan air besar.
18 Tetapi apa yang keluar dari mulut orang berasal dari hatinya. Itulah
yang membuat dia najis di mata Allah. 19 Karena dari dalam hati-
lah berasal semua pikiran jahat, termasuk pikiran untuk membunuh,
berzina, berhubungan seks sebelummenikah,mencuri, berbohong dan
menjelekkan orang. 20Hal-hal seperti itulah yangmembuat orang najis!
Bukan karena dia tidakmembasuh tangan sebelummakan.”

Yesusmenguji hati seorang ibu yang bukan Yahudi✡
21Kemudian Yesus dan kamimurid-murid-Nyameninggalkan tempat

itu dan pergi ke daerah sekitar Tirus dan Sidon. 22 Lalu seorang ibu
yang berasal dari daerah itu— yaitu daerah Kanaan, datang kepada-
Nya. Dia berteriak-teriak, “Tuhan, Keturunan Daud,† tolonglah saya.
Karena anak gadis saya dikuasai setan dan sangat menderita.”

23 Yesus sama sekali tidak menjawab ibu itu, sehingga kami datang
kepada-Nya dan berkata, “Suruhlah ibu itu pergi, karena dia terus saja
mengikuti kita sambil berteriak-teriak.”

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

✡ 15:9 Yes. 29:13 ✡ 15:20 Mrk. 7:24-30 † 15:22 Keturunan Daud Lihat catatan diMat. 9:2.
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25 Tetapi ibu itu datang, lalu sujud di hadapan-Nya dan berkata,
“Tuhan, tolonglah saya!”

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

27Lalu ibu itumenjawab, “Benar, Bapa. Biar anak-anakYahudimakan
lebih dulu. Tetapi biasanya anjing-anjing memakan sisa-sisa makanan
yang jatuh dari meja tuan-tuanmereka.”

28 Kemudian Yesus menjawab, “Ibu, kamu sangat yakin kepada-Ku!
Karena itu, jadilah sesuai dengan permintaanmu.” Dan pada saat itu
juga, anaknya itu pun sembuh.

Yesusmenyembuhkan banyak orang sakit
29 Kemudian Yesus meninggalkan daerah itu dan kembali berjalan

di pinggir Danau Galilea. Lalu Dia naik ke sebuah bukit dan duduk
di sana. 30 Banyak sekali orang datang kepada-Nya dengan membawa
bermacam-macam orang sakit, termasuk yang lumpuh, pincang, buta,
bisu, dan sakit yang lain. Mereka meletakkan semua orang sakit itu di
depan Yesus, dan Dia pun menyembuhkan orang-orang itu! 31 Orang
banyak itu menjadi heran sekali waktu mereka melihat bahwa orang
yang dulu lumpuh atau pincang bisa berjalan dengan baik, yang bisu
bisa berbicara, dan yang buta bisa melihat. Karena itu mereka semua
memuliakan Allah Israel.

Yesusmemberi makan kepada empat ribu orang lebih✡
32 Kemudian Yesus memanggil kami murid-murid-Nya dan berkata,

“Aku sangat kasihan kepada orang banyak ini, karena sudah tiga hari
mereka bersama-sama Aku, dan sekarang mereka tidak mempunyai
makanan lagi. Aku tidak sampai hati menyuruh mereka pulang kela-
paran. Jangan-janganmereka pingsan dalam perjalanan.”

33Kami berkata kepada-Nya, “Di tempat sepi seperti ini, di mana kita
bisa membeli roti untuk keperluan orang sebanyak ini?!”

34Yesus bertanya, “Ada berapa roti yang kalian punya?”
Jawab kami, “Tujuh saja, dan ada beberapa ikan kecil.” 35 Lalu Dia

menyuruhorangbanyak itududukdi tanah. 36Yesuspunmengambil ke-
tujuh roti dan ikan-ikan itu. Sesudahmengucap syukur, Dia menyobek-
nyobek roti itu danmenyuwir-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 perem-
puan dan anak-anak. 39 Sesudah itu, Yesus menyuruh mereka pulang.
Lalu Dia bersama kami naik perahu dan pergi ke daerahMagadan.

16
Pemimpin Yahudimencari alasan untukmenyalahkan Yesus✡

1 Lalu beberapa orang Farisi dan Saduki datang dan mulai berdebat
dengan Yesus. Mereka mencari alasan untuk menyalahkan-Nya, jadi
✡ 15:31 Mrk. 8:1-10 ✡ 16: Mrk. 8:11-13; Luk. 12:54-56
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merekamenyuruh-Nyamembuat keajaiban sebagai tanda bukti bahwa
Allah yang sudahmengutus Dia.*

2Yesusmenjawab dengan gambaran berikut, “Waktumatahari mulai
terbenam dan langit kelihatan merah, kalian berkata, ‘Besok cuaca
akan baik.’ 3 Sedangkan kalau pagi hari langit merah dan gelap,
kalian berkata, ‘Hari ini akan hujan.’ Kalian bisa mengetahui apa
yang akan terjadi dengan cuaca hanya dengan melihat tanda-tanda di
langit— bukan! Kenapa sampai kalian tidak bisa mengetahui tanda-
tanda zaman yang sedang terjadi sekarang ini?! 4Hanya orang-orang
jahat dan yang tidak setia kepada Allah seperti kalian yang menuntut
untuk melihat keajaiban sebagai tanda bukti! Hanya satu keajaiban
saja yang akan diberikan kepada kalian— yaitu keajaiban seperti yang
pernah terjadi kepadaNabi Yunus.” Kemudian Dia pergimeninggalkan
mereka.

Jangansampai rasul-Nya terkena ragi dari kelompokFarisi dankelom-
pok Saduki✡

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

7Lalu 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 memberi makan lima ribu orang dengan lima roti, ada
berapa keranjang sisa roti yang kalian kumpulkan? 10Dan 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 Aku berkata, ‘Jangan sampai kalian kena ragi
dari kelompok Farisi dan kelompok Saduki.’ ”

12 Akhirnya kami mengerti maksud Yesus, bahwa Dia tidak mem-
peringatkan kami untuk berhati-hati terhadap ragi yang dipakai untuk
membuat roti, melainkan berjaga-jaga terhadap ajaran orang-orang
Farisi dan Saduki.

Petrusmengakui bahwa Yesus adalah Raja Penyelamat✡
13 Sesudah kami semua tiba di daerah Kaisarea Filipi, Yesus bertanya

kepada kami murid-murid-Nya, “Kata orang, Anak Manusia— yaitu
Aku, melayani dengan jabatan seperti siapa?”‡

* 16:1 keajaiban sebagai tanda bukti … Secara harfiah, “tanda dari surga.” Dalam kebudayaan
Yahudi, ‘surga’ dipakai untuk menghindar dari menyebut langsung ‘Allah’. ✡ 16:4 Mrk.
8:14-21 † 16:6 ragi Dalam kiasan orang Yahudi, mereka samakan ragi dengan dosa, karena
waktu ragi diisi dalam adonan roti, roti berkembang. Jadi mereka samakan ragi dengan dosa
yang bisa berkembang danmenular kepada orang lain. Lihat 1Kor. 5:6-8 danGal. 5:9. ✡ 16:12
Mrk. 8:27-30; Luk. 9:18-21 ‡ 16:13 melayani … Secara harfiah, “Aku ini Siapa?” Maksud
pertanyaan ini bukan untuk menanyakan tentang nama-Nya, karena mereka akan menjawab,
“Semua orang tahu nama-Mu, Yesus.” BandingkanMat. 14:2 dan Luk. 9:7-9.
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14 Kami menjawab, “Ada yang berkata bahwa Engkau sebagai peng-
ganti Yohanes Pembaptis, dan ada yang berkata bahwa Engkau Nabi
Elia atau Yeremia yang sudahhidup kembali, dan ada juga yang berkata
bahwa Engkau adalah salah satu dari nabi zaman dulu yang sudah
hidup kembali.”

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

16MakaPetrus—yang jugadisebutSimon,menjawab, “Engkauadalah
Raja Penyelamat§ dan Anak Allah* yang hidup!”

17 Jawab Yesus, “Simon— anak Yunus, kamu sudah sangat diberkati
Allah. Karena bukan manusia yang memberi pengertian tentang hal
itu kepadamu, tetapi Bapa-Ku yang di surga. 18 Dan sekarang Aku
berkata kepadamu: Kamu adalah Petrus (si Batu Besar).† Dan di atas
batu fondasi ini Aku akanmendirikan kesatuan jemaat-Ku.‡ Dan segala
makhluk yang berkuasa dalam kerajaan maut§ tidak akan sanggup
mengalahkan kesatuan jemaat-Ku itu. 19Aku akan memberikan kunci-
kunci kerajaan Allah kepadamu. Dengan demikian, segala pintu yang
kamu kunci di bumi ini akan terkunci juga di surga, dan segala pintu
yang kamu buka di bumi akan terbuka juga di surga.”* 20 Lalu Yesus
melarang kami dengan keras supaya tidak memberitahukan kepada
siapa pun bahwa Dia adalah Kristus.†

Yesusmulai mengajar bahwaDia akanmenderita dan dibunuh✡
21 Mulai saat itu Yesus menyatakan kepada kami murid-murid-Nya

bahwa Dia sudah ditetapkan Allah untuk pergi ke Yerusalem. Dan
Dia menjelaskan, “Di sana para pemimpin Yahudi, imam-imam kepala,
dan ahli-ahli Taurat akan membuat Aku banyak menderita. Lalu Aku
akan dibunuh, dan pada hari ketiga Aku akan dihidupkan kembali oleh
Allah.”

22 Tetapi Petrus berpikir bahwa tidak mungkin Raja Penyelamat
menderita, jadi dia menarik Yesus ke samping dari kami yang lain dan
mulai menegur-Nya, “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!‡ Kamumenjadi penghalangbagi-Ku. Karena
kamumengikuti pikiranmanusia— bukan pikiran Allah!”
§ 16:16 Raja Penyelamat Secara harfiah, “Mesias.” Lihat catatan di Mat. 1:16. * 16:16
Anak Allah Lihat catatan di Mat. 4:3. † 16:18 Petrus Arti dari nama Petrus dijelaskan
oleh Yohanes di Yoh. 1:42. ‡ 16:18 kesatuan jemaat-Ku Kata dalam bahasa Yunani yang
diterjemahkan ‘jemaat’— yaitu ‘eklesia’, berarti ‘kumpulan umat’. Yang Yesus maksudkan
adalah mendirikan kesatuan umat Allah, yang terdiri dari setiap orang yang dipenuhi Roh
Allah, dan yang merupakan tubuh Kristus di dunia ini (Ef. 1:23). § 16:18 segala makhluk
… kerajaan maut Secara harfiah, “pintu-pintu Hades.” Hades adalah neraka. * 16:19 Ayat
19 Arti dari ayat ini sangat luas. Kalau kiasan kunci diterjemahkan sesuai artinya saja tanpa
menggunakan gambaran kunci dan pintu, maka artinya seperti ini: “Aku akan memberikan
kuasa atas kerajaan Allah kepadamu. Dengan demikian, apa saja yang kamu larang di bumi
akan dilarang juga di surga, dan apa yang kamu izinkan di bumi akan diizinkan juga di surga.”
† 16:20 Kristus berarti Raja Penyelamat yang dijanjikan. Lihat catatan di Mat. 1:16. ✡ 16:20
Mrk. 8:31–9:1; Luk. 9:22-27 ‡ 16:23 iblis Secara harfiah, Yesusmenggunakan salah satu nama
iblis— yaitu “Satanas.” Nama itu berarti “musuh.” Yesus menganggap bahwa Petrus berbicara
seperti musuh-Nya.
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24Kemudian Yesus berkata kepada kami, “Siapa yang mau mengikut
bersama Aku, dia harus tinggalkan kemauan diri sendiri,§ dan
mengikut Aku terus dengan pikiran seperti ini, ‘Sampai mati pun—
bahkan sampai mati disalibkan, saya tidak akan mundur.’ 25 Karena
setiap orang yang berjuang untuk mempertahankan nyawanya masih
akan tetap meninggal dunia. Tetapi orang yang mati dibunuh karena
mengikut Aku, dia akan memperoleh hidup selama-lamanya. 26 Coba
pikir: Apa gunanya kamu menjadi kaya sampai memiliki semua harta
di dunia?— kalau kamu tidak memiliki hidup untuk selama-lamanya.
Karenaharta apapun tidak bisamembeli hidupuntuk selama-lamanya.
27KarenaAku sebagai AnakManusia akanpergi dari dunia ini dan akan
datang kembali dengan kuasa dan sinar kemuliaan Bapa-Ku disertai
para malaikat. Pada saat itu, Aku akan membalas setiap orang sesuai
dengan perbuatannya. 28 Yang Ku-katakan ini benar: Di antara kalian
yang berada di sini, beberapa orang tidak akan mati sebelum melihat
saat Aku— Anak Manusia, datang dan mulai mendirikan kerajaan-Ku
di dunia ini.”*

17
Yesus kelihatan bercahaya di atas gunung✡

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

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

5Sementara Petrusmasih berbicara, tiba-tiba awanputih yang sangat
terang turun dan menutupi mereka. Dan dari dalam awan itu terden-
garlah suara yangmengatakan, “Inilah Anak-Ku yang sangat Ku-kasihi.
Dialah yangmenyenangkan hati-Ku. Dengarkanlah Dia baik-baik.”

6Waktu mereka bertiga mendengar suara itu, mereka sangat ketaku-
tan dan sujud dengan muka sampai ke tanah. 7 Tetapi Yesus datang
danmenjamahmereka dengan berkata, “Berdirilah, dan jangan takut!”
8 Ketika mereka membuka mata dan mengangkat kepala, hanya Yesus
sendiri yang mereka lihat. 9 Ketika mereka semua sedang turun dari
gunung Yesusmelarangmereka, “Janganmenceritakan apa yang sudah
kalian lihat di atas gunung ini, sampaiAnakManusia— yaituAku, hidup
kembali dari kematian.”
§ 16:24 tinggalkan kemauan diri sendiri Secara harfiah, “menyangkal dirinya.” * 16:28
tidak akan mati sampai … kerajaan … Waktu Yesus menyembuhkan orang-orang sakit, hal
itu menunjukkan bahwa kerajaan Allah sudah mengalahkan penyakit, setan-setan, maupun
kematian. Kerajaan Allah juga dinyatakan pada waktu murid-murid-Nya melihat Yesus di
gunung dengan kemuliaan dari surga (Mat. 17:1-13). Bahkan saat Yesus mati, komandan
kompi Romawimengenal Dia sebagai Anak Allah, dan itu berarti Yesus layakmemerintah (Mat.
27:54). Dan kebangkitan Yesus (Mat. 28) sangat jelasmenunjukkan bahwa kerajaanAllah sudah
berkuasa di dunia ini. Hal-hal seperti itu menunjukkan bahwa suatu pemerintahan yang baru
sudahmulai dan nyata di dunia ini. ✡ 17: Mrk. 9:2-13; Luk. 9:28-36
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10Kemudianketigamurid itubertanyakepada-Nya, “Kenapaparaahli
Taurat mengajarkan bahwa Nabi Elia harus datang lebih dulu sebelum
Raja Penyelamat tiba?”*

11 Jawab Yesus kepada mereka, “Benar, seharusnya Elia datang lebih
dulu untuk mempersiapkan semua hal sebelum Anak Manusia datang.
12Tetapi Akuberkata kepada kalian bahwaElia sudahdatang lebih dulu
dari Aku, tetapi orang-orang tidakmengenal dia. Danmerekamemper-
lakukandia sesukahatimereka! Danbegitu jugamerekaakanmembuat
Aku menderita— yang adalah Anak Manusia.” 13 Kemudian barulah
murid-murid itu mengerti bahwa Dia berbicara tentang Yohanes Pem-
baptis, yangmenggantikan Nabi Elia.

Yesusmengusir setan dari anak laki-laki yang sakit ayan✡
14Ketika Yesus dan ketiga murid-Nya kembali kepada orang banyak,

seorang laki-laki datangdansujuddihadapan-Nya. 15Orang ituberkata,
“Tuhan, kasihanilah anak saya. Dia sakit ayan dan sangat menderita.
Dia sering jatuh ke dalam api dan air. 16 Saya sudah membawa dia
kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkan
dia.”

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

19 Kemudian kami murid-murid-Nya datang kepada Yesus secara
diam-diam dan bertanya, “Kenapa kami tidak bisamengusir 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 pindah. Dengan begitu tidak ada sesuatu yang tidak bisa kalian
lakukan.”‡

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

berkumpul di Galilea, Dia berkata kepada kami, “Anak Manusia —
yaitu Aku, akan diserahkan ke tangan orang-orang jahat. 23 Mereka
akan membunuh-Ku, tetapi pada hari ketiga Aku akan dibangkitkan
dari kematian.” Kami sangat sedihmendengar perkataan-Nya itu.

Ajaran Yesus tentang pajak
24 Sesudah Yesus dan kami kembali ke Kapernaum, tibalah waktu

memberikan pajak tahunan untuk Rumah Allah.§ Orang-orang yang
* 17:10 Nabi Elia harus datang … Ajaran itu berasal dari Mal. 3:1; 4:5-6. ✡ 17:13 Mrk.
9:14-29; Luk. 9:37-43a † 17:20-21 biji sawi Lihat catatan di Mat. 13:31. ‡ 17:20-21 Ayat
21 Beberapa salinan kuno menambah kata-kata ini: “Tetapi setan sejenis itu hanya bisa diusir
dengan berdoa dan berpuasa.” Tambahan itu berasal dari Mrk. 9:29. Lama kelamaan kata-kata
itu terhitung sebagai ayat 21. ✡ 17:20-21 Mrk. 9:30-31; Luk. 9:43b-45 § 17:24 pajak
tahunan untuk Rumah Allah Secara harfiah, “dua drakma.” Pajak ini bukan pajak pemerintah.
Menurut Hukum Taurat, setiap laki-laki Yahudi yang berusia 20 tahun ke atas harusmembayar
pajak sebanyak dua dirham setahun untuk keperluan Rumah Allah di Yerusalem. Dua dirham
itu (atau dalam uang Romawi— dua drakma) seperti upah pekerja untuk setengah hari.
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mengumpulkan itu datang kepada Petrus dan bertanya, “Apakah gu-
rumu 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 orangyangbagaimanakah raja-raja selalumenagihpajak?—
Apakah mereka menagihnya dari keluarga dekat mereka sendiri, atau
dari orang-orang lain?”

26 Jawab Petrus, “Dari orang-orang lain.”
Maka Yesus berkata, “Jadi kita anak-anak dari Raja terbesar bebas

dari pajak itu! 27 Tetapi supaya kita tidak menyinggung perasaan
mereka yang mengumpulkan dana itu, pergilah ke danau memancing
ikan. Waktu menangkap ikan yang pertama, bukalah mulutnya, dan
kamuakanmenemukanuangperakyangcukupuntukmembayarpajak
tahunan itu untuk dua orang. Lalu berikanlah uang itu kepada mereka
sebagai bayaran pajakmu dan pajak-Ku.”

18
Sifat orang-orang yangmenjadi paling penting dalam kerajaan Allah✡

1 Pada waktu itu kami murid-murid Yesus datang kepada-Nya dan
bertanya, “Waktu Engkaumendirikan kerajaan Allah di dunia ini, siapa
di antara kami yangmenjadi nomor satu?”

2Kemudian Yesus memanggil seorang anak kecil datang kepada-Nya,
lalumenempatkan dia di tengah-tengah kami. 3Lalu Dia berkata, “Yang
Ku-katakan ini benar: Kalau kamu masing-masing tidak bertobat dari
sifatmu yang sukamementingkan diri sendiri danmenjadi rendah hati
seperti anak-anak, kamu tidak akan menjadi warga kerajaan Allah.
4Karena orang yang terdepan dalam kerajaan Allah adalah orang yang
merendahkan dirinya seperti anak kecil ini.”

5 “Kalau kamu menerima dan melayani* anak kecil seperti ini den-
gan alasan memuliakan nama-Ku, berarti kamu sudah menerima dan
melayani Aku. 6 Kalau ada orang yang menyebabkan anak kecil yang
percaya kepada-Ku untuk berdosa, orang itu akan mendapat hukuman
yang berat sekali dari Allah. Sebelum dia melakukan dosa besar itu,
lebih baik leher orang itu dikalungkan batu besar† lalu dibuang ke laut
dalam. Untuk mengalami kesusahan itu jauh lebih ringan dari pada
mengalami hukuman selama-lamanya dari Allah kalau menyebabkan
orang yang belum dewasa secara rohani untuk jatuh ke dalam dosa!

7 “Celakalah siapa saja di dunia ini yang menyebabkan orang lain
untuk berdosa! Memang godaan-godaan akan selalu ada di dunia ini,
tetapi celakalah orang yang menyebabkan orang lain berdosa. 8Kalau
tangan atau kakimu menyebabkan kamu berdosa, lebih baik kamu
potong dan buang itu, supaya kamu mendapat hidup selama-lamanya
di surga. Lebih baik kamumasuk ke dalamhidup yang selama-lamanya
tanpa tangandankaki yang lengkap, daripadakamumempunyai badan
✡ 18: Mrk. 9:33-37, 42-48; Luk. 9:46-48; 17:1-2 * 18:5 menerimadanmelayaniSecaraharfiah,
“menyambut/menerima.” Dalam bahasa Yunani, arti dasar dari kata itu adalah memberi
tumpangandanmakanankepadaorangyangbelumdikenal. † 18:6 batubesarSecaraharfiah,
“batu gilingan keledai.” Maksudnya batu besar yang diputar dengan tenaga keledai untuk
menggiling biji terigu untukmengolah tepung.
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yang lengkap, tetapi dibuang ke dalam api neraka yang menyala untuk
selama-lamanya. 9 Dan kalau matamu yang sebelah membuat kamu
berdosa, cungkil dan buanglahmatamu itu. Lebih baik kamumasuk ke
dalam kerajaan Allah dengan satumata saja, daripadamempunyai dua
mata tetapi dibuang ke dalam api neraka.

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

rang dari anak-anak kecil semacam ini. Karena Aku berkata kepada
kalian bahwamerekamasing-masingmempunyaimalaikat yang selalu
siap berbicara kepada Bapa-Ku yang di surga.”‡

12 “Kalau kamu mempunyai seratus ekor domba, dan seekor di an-
taranya tersesat, apa yang akan kamu lakukan? Pasti kamu akan
meninggalkan yang sembilan puluh sembilan ekor itu di bukit, lalu
pergi mencari domba yang tersesat itu. 13 Dan yang Ku-katakan ini
benar: Kalau kamu berhasil menemukan domba itu, pasti kamu akan
lebih bergembira karenamendapat yang seekor itu daripada yang sem-
bilan puluh sembilan ekor yang tidak tersesat. 14 Begitu juga Bapamu
yangdi surga, Dia tidakmenginginkan seorangpundari anak-anakkecil
yang percaya kepada-Nya tersesat dan binasa.”

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

pribadi kepadanya dan beritahukanlah kesalahan yang sudah di-
lakukannya. Kalau dia mengakui kesalahannya dan bertobat, kamu
sudah berdamai kembali dengan saudaramu itu. 16 Tetapi kalau dia
tidak mau mengakui kesalahannya, bertemu dengan dia lagi bersama
satu atau dua orang saudara seiman yang lain. Hal itu dilakukan
supaya seperti peraturan dari Hukum Taurat yangmengatakan, ‘Setiap
masalah harus didukung oleh dua atau tiga orang saksi mata, baru-
lah 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 tidakmau jugamenerima nasihat
jemaat, biarlah semua saudara seiman menjauhkan diri dari dia—
sebagaimanaorang Israel tidakberhubungandenganorang-orangyang
tidak mengenal Allah dan para penagih pajak. 18 Yang Ku-katakan ini
benar: Setiap pintu yang jemaat kunci di bumi ini akan terkunci juga
di surga, dan setiap pintu yang jemaat bukakan di bumi akan terbuka
juga di surga.§ 19 Juga, Aku berkata kepadamu bahwa kalau dua orang
atau lebih di antara kalian bersehatimeminta sesuatu dalamdoa,maka
hal itu akan dilakukan oleh Bapa-Ku yang di surga. 20 Karena apabila
dua orang atau lebih dari antara kalian berkumpul dan berdoa dengan
tujuan supayaAku dimuliakan, berarti Aku juga berada di situ di antara
kalian.”

Perumpamaan tentang pegawai yang tidakmemaafkan sesamanya

✡ 18:9 Luk. 15:3-7 ‡ 18:10-11 Ayat 11 Beberapa salinan kunomenambah kata-kata ini, yang
lama kelamaanmenjadi terhitung sebagai ayat 11: “Karena AnakManusia sudah datang untuk
menyelamatkan orang yang tersesat.” ✡ 18:14 Luk. 17:3 ✡ 18:16 Ul. 19:15 § 18:18 Ayat
18 Lihat catatan di Mat. 16:19.
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21 Lalu Petrus mendekati Yesus dan bertanya, “Tuhan, kalau saudara
seiman saya terus melakukan kesalahan kepada saya, sampai berapa
kali saya harus memaafkan dia? Apakah cukup tujuh kali?”

22 Jawab Yesus, “Bukan tujuh kali! Bukan juga tujuh puluh tujuh
kali! Melainkan kamu harus selalu memaafkan 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 hari ada seorang raja yang mau
membereskan perhitungan uang yang dia pinjamkan kepada pegawai-
pegawainya.† 24Waktu perhitungan itu dimulai, ada seorang pegawai
yang mempunyai utang ratusan ribu kilogram emas.‡ Dan pegawai
itu dibawa menghadap raja. 25 Tetapi pegawai tersebut tidak mampu
membayar utangnya. Jadi rajamemerintahkan para tentaranya supaya
pegawai itu, istrinya dan anak-anaknya serta semua hartanya dijual.
Lalu uang hasil penjualan itu dipakai untukmembayar utangnya itu.

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

28 “Lalu apa yang terjadi dengan pegawai yang utangnya itu sudah
dihapuskan? Diapergi keluardanbertemudengan 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 melaporkan teman-
nya itu kepada hakim supaya dipenjarakan sampai teman itu melunasi
semua utangnya.

31 “Waktu pegawai-pegawai yang lain melihat kejadian itu, mereka
sangat sedih. Lalu mereka melaporkan kejadian itu kepada raja.
32Kemudian rajamemanggil pegawai yang jahat itu dan berkata, ‘Hei—
pegawai yang jahat! Saya sudahmenghapuskan semua utangmu hanya
oleh karena kamu meminta kesabaran dari saya! 33 Jadi seharusnya
kamu juga berbelas kasihan kepada temanmu itu seperti saya berbe-
las kasihan kepadamu!’ 34 Maka raja itu begitu marah sehingga dia
menyuruh pegawai yang jahat itu dipenjarakan, dan penjaga penjara
juga disuruh untuk memukul dia setiap hari sampai semua utangnya
dibayar lunas.

35 “Begitu juga yang akan dilakukan oleh Bapa-Ku yang di surga
kepada kalian masing-masing, kalau kamu tidak sungguh-sungguh
memaafkan setiap orang yang bersalah kepadamu.”
* 18:22 tanpa menghitung-hitungnya Secara harfiah, “tujuh puluh kali tujuh kali”— yaitu
490 kali. † 18:23 para pegawainya Secara harfiah, “para budaknya.” Pada waktu Yesus
menceritakan perumpamaan ini, banyak pejabat tinggi pemerintah sebagai budak raja. Supaya
perumpamaan ini tidak menjadi aneh bagi pembaca zaman sekarang, kata ‘pegawai’ yang
digunakan. ‡ 18:24 ratusan ribu kilogramemas 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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19
Ajaran Yesus tentang suami-istri✡

1SesudahYesusmengajarkan semuahal itu, Diabersamakamimurid-
murid-Nyameninggalkan provinsi Galilea dan pergi ke daerah provinsi
Yudea yang di seberang Sungai Yordan. 2Banyak orang yangmengikuti
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 bolehmenceraikan 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 mencip-
takanmanusia, ‘seorang laki-laki dan seorangperempuan.’✡ 5DanAllah
juga berkata,
‘Oleh karena itulah, dalam pernikahan seorang laki-laki selalu mening-

galkan ibu-bapaknya dan dipersatukan dengan seorang perem-
puan— sehinggamereka berduamenjadi satu.’✡

6Dengandemikian, dimataAllah suami-istri bukan lagi dua,melainkan
satu. Karena itu suami-istri yang sudah dipersatukan Allah dalam
pernikahan, tidak boleh diceraikan olehmanusia.”

7 Lalu orang-orang Farisi itu bertanya kepada-Nya, “Kalau begitu,
kenapaMusamengizinkan seorang suamimenceraikan istrinyadengan
memberikan surat keterangan cerai kepadanya?”✡

8 JawabYesus, “Musamengizinkankamumenceraikan istrimukarena
kekerasan hatimu terhadap perintah Allah, tetapi dari awal penciptaan
tidaklah seperti itu. 9Tetapi Akuberkata kepadamubahwa setiap suami
yang menceraikan istrinya supaya dia bisa kawin dengan perempuan
lain, dimataAllahdiaberzina. Satu-satunyaalasanseorangsuamiboleh
menceraikan istrinya adalah kalau istrinya itu sudah berzina.”*

10 Lalu kami murid-murid Yesus berkata kepada-Nya, “Kalau hubun-
gan pernikahan suami-istri tidak boleh diceraikan dengan yang seperti
itu, lebih baik tidak usah mencari pasangan hidup dan hidup membu-
jang saja!”

11 JawabYesus, “Tidak semua orang sangguphidup 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 supayabisamelayani lebihbaikdalamkerajaanAllah. Orang-
orang yang sanggup hidup sesuai ajaran ini, hendaklah mereka hidup
seperti itu.”

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

kepada Yesus supaya Dia meletakkan tangan-Nya ke atas anak-anak itu
serta mendoakanmereka supaya Allah memberkati mereka. Dan kami
murid-murid-Nya melarang orang-orang itu dengan keras. 14 Tetapi
✡ 19: Mrk. 10:1-12 ✡ 19:4 Kej. 1:27; 5:2 ✡ 19:5 Kej. 2:24 ✡ 19:7 Ul. 24:1 * 19:9
Ayat 9 Sebaliknya benar untuk istri. Lihat Mrk. 10:12. † 19:11 Ayat 11a Jawaban Yesus juga
bisa diterjemahkan, “Tidak semua orang bisa menerima ajaran-Ku itu.” Tetapi karena ayat 12,
kemungkinan besarmaksud Yesus seperti di teks penerjemahan. ✡ 19:12 Mrk. 10:13-16; Luk.
18:15-17



Matius 19:15 50 Matius 19:28

Yesus berkata, “Biarkanlah anak-anak itu datang kepada-Ku dan jangan
melarang mereka. Karena orang-orang yang seperti inilah yang men-
jadi warga kerajaan Allah.” 15 Sesudah Dia meletakkan tangan-Nya ke
atasmerekamasing-masingdanmendoakanmereka,Diabersamakami
berangkat ke tempat lain.

Orang kaya sangat sulit masuk surga✡
16Adaseorang laki-lakimudayangdatangkepadaYesusdanbertanya,

“Guru, perbuatan baik apa yang harus saya lakukan supaya saya men-
dapatkan hidup selama-lamanya?”

17 Dia menjawab, “Kenapa kamu bertanya kepada-Ku tentang apa
yang baik? Hanya Allah satu-satunya yang baik. Kalau kamu mau
mendapat hidup selama-lamanya, taatilah perintah-perintah di dalam
Hukum Taurat.”

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

jangan memberikan kesaksian palsu, 19 hormatilah ibu-bapakmu dan
kasihilah sesamamu sama seperti kamumengasihi dirimu sendiri.”✡

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

21 Yesus berkata lagi kepada orang itu, “Kalau kamu mau kehendak
Allah lengkap dalam dirimu, pergilah dan juallah seluruh hartamu.
Lalu bagi-bagikanlah uangnya kepada orang-orang miskin. Dengan
begitukamuakanmemperolehhartadi surga. Kemudiandatanglahdan
ikutlah Aku.”

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

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

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

26Tetapi Yesus memandangi kami dan berkata, “Bagi manusia hal itu
tidakmungkin, tetapi Allah sanggupmelakukan segala sesuatu.”

27 Lalu Petrus berkata kepada-Nya, “Bagaimana dengan kami? Kami
sudahmeninggalkan semuamilik kami danmengikut Engkau. Jadi apa
yang akan kami dapatkan?”

28 JawabYesus kepadakami, “YangKu-katakan ini benar: WaktuAllah
memperbaharui segala sesuatu, Aku sebagaiAnakManusia akanduduk
✡ 19:15 Mrk. 10:17-31; Luk. 18:18-30 ✡ 19:19 Kel. 20:12-16; Ul. 5:16-20; Im. 19:18 ‡ 19:24
lubang jarum Ajaran yang tidak benar sudah banyak diajarkan di mana-mana bahwa pada
waktu Yesus ada pintu ukuran biasa di samping pintu gerbang besar di Yerusalem. Diajarkan
bahwa pintu yang lebih kecil itu bernama Lubang Jarum, dan bahwa seekor unta bisa masuk—
tetapi hanya kalau semua bebannya dilepaskan. Tetapi pintu di samping gerbang seperti itu
hanya terdapat di negara-negara Eropa, dan dibangun beberapa abad sesudah zaman Yesus.
Ajaran Yesus di sini adalah bahwa sama sekali mustahil untuk orang kaya menjadi warga
kerajaan Allah! Tetapi menurut ayat 26, hal yangmustahil bagi manusia itu bisa terjadi dengan
pertolongan Allah.



Matius 19:29 51 Matius 20:11

di takhta yang menunjukkan kemuliaan-Ku. Pada saat itu juga kalian
semuayangmenjadi rasul-Kuakandudukdi atasduabelas takhtauntuk
memerintah dan menghakimi kedua belas suku Israel. 29 Dan setiap
orangyang sudahmeninggalkan 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
akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Dan banyak orang yang
sekarang mempunyai kedudukan yang tinggi di kemudian hari akan
mendapatkan kedudukan yang rendah.”

20
Perumpamaan tentang para pekerja yang diberi upah untuk bekerja di

kebun anggur
1 Yesus melanjutkan ajaran-Nya, “Karena kerajaan Allah bisa

disamakan seperti seorang 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. 2Dia menemui beberapa orang pekerja
danmereka setujuuntukbekerjadenganupahbiasa—yaitu satukeping
uang perak* sehari. Lalu dia menyuruh mereka bekerja di kebunnya
itu.

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

6 “Kira-kira 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 bekerja di

kebun saya.’
8 “Ketika hari sudah petang dia berkata kepada mandornya, ‘Pang-

gillah para pekerja itu dan bayarlah upah mereka— mulai dari yang
datang terakhir sampai yang pertama.’ 9 Lalu para pekerja yang mulai
bekerja jam lima sore datang mengambil upah mereka, dan masing-
masing menerima satu keping uang perak. 10 Tetapi waktu giliran
para pekerja yang bekerja sejak pagi-pagi itu menerima upah mereka,
mereka berpikir bahwa mereka akan menerima upah lebih banyak
dari para pekerja yang lain. Dan ternyata setiap mereka juga mener-
ima upah satu keping uang perak. 11 Jadi waktu mereka menerima
itu mereka mulai bersungut-sungut kepada pemilik kebun anggur itu.
* 20:2 satu keping uang perak Secara harfiah, “satu dinar.” Dinar adalah mata uang Romawi
yang dibuat dari perak asli. Padawaktu itu, satu dinar adalah upah seorang pekerja dalam satu
hari.
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12 Mereka berkata, ‘Para pekerja yang datang terakhir hanya bekerja
selama satu jam saja, tetapi Bapak membayar mereka dengan upah
yang sama dengan kami! Padahal kami sudah bekerja keras sepanjang
hari di bawah panas matahari!’

13 “Tetapi pemilik kebun itu menjawab salah satu dari mereka,
‘Kawan, saya tidak melakukan yang kurang adil kepadamu! Bukankah
sebelumnya kamu sudah setuju untuk bekerja sepanjang hari dengan
upah satu keping perak?! 14 Jadi sekarang pulanglah dengan upahmu
itu. Sudah menjadi keputusanku untuk membayar upah para pekerja
yang datang terakhir sama seperti upahmu. 15Saya bisamelakukan apa
saja yang saya mau dengan uang saya sendiri— bukan?! Atau apakah
kamu iri karena saya bermurah hati kepada orang lain?’

16 “Dengan demikian orang-orang yang sekarang mempunyai ke-
dudukan yang rendahdi kemudianhari akanmendapatkan kedudukan
yang tinggi. Dan orang-orang yang sekarang mempunyai kedudukan
yang tinggi di kemudian hari akan mendapatkan kedudukan yang ren-
dah.”

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

jalanan 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 diser-
ahkan kepada para imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka
akan menjatuhkan hukumanmati atas Aku. 19Kemudian mereka akan
menyerahkan Aku kepada pembesar-pembesar yang bukan Yahudi.
Danmereka akanmenghinadanmencambukAku, lalumembunuhAku
dengan cara disalibkan. Tetapi pada hari ketiga sesudah kematian-Ku,
Aku akan dibangkitkan kembali.”

Permintaan ibu Yakobus dan Yohanes✡
20Kemudian istri Zebedeus— yaitu ibu Yakobus dan Yohanes, datang

kepada Yesus bersama kedua anaknya itu, lalu dia sujud di hadapan
Yesus untukmeminta sesuatu.

21Yesus bertanya kepadanya, “Apa yang Ibumau?”
Dia menjawab, “Waktu Engkau menjadi raja nanti dan duduk di atas

takhta kerajaan, berjanjilah bahwa kedua anak saya ini akan diberi
jabatan yang paling tinggi— yaitu yang seorang di sebelah kanan-Mu
dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu.”

22 Jawab Yesus kepada kedua anaknya itu, “Kalian tidak mengerti
apa yang kalian minta. Apakah kalian sanggup menerima penderitaan
seperti yang Aku segera akan alami?”†
Jawabmereka, “Ya, kami sanggup.”
23Kata Yesus kepada mereka, “Memang kalian akan mengalami pen-

deritaan seperti yang akan Ku-alami. Tetapi Aku tidak berhak menen-
tukan siapa yang akan duduk di sebelah 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
✡ 20:16 Mrk. 10:32-34; Luk. 18:31-34 ✡ 20:19 Mrk. 10:35-45 † 20:22 menerima … alami
Secara harfiah, “meminum cawan yang akan Ku-minum.”
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kami semua dan berkata, “Kalian tahu bahwa para pemimpin dan pem-
besar bangsa-bangsa yang bukan Yahudi sukamemerintahmasyarakat
dengan keras dan menindas hak-hak mereka. 26 Tetapi kalian tidak
boleh seperti mereka. Kalau di antara kalian ada yang mau menjadi
orang yang terkemuka, dia harus mengambil tempat yang paling hina
dan menjadi pelayan kalian. 27 Dan siapa saja dari kalian yang mau
menjadi orang nomor satu, dia harusmenjadi budak bagi semua kalian
yang lain. 28 Kalian harus mengikuti teladan-Ku. Karena Aku— Anak
Manusia, datang ke dunia ini bukan untuk dilayani oleh orang-orang
lain, tetapi untukmelayani orang-orang lain danmemberikanhidup-Ku
sebagai kurban menebus banyak orang dari perbudakan karena dosa-
dosamereka.”

Yesusmembuat dua orang buta bisamelihat✡
29 Waktu Yesus dan kami semua meninggalkan kota Yeriko, banyak

orang mengikuti kami. 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, tetapimereka semakin keras berteriak, “Tuhan, KeturunanDaud,
kasihanilah kami!” 32 Lalu Yesus berhenti dan berkata kepada mereka
berdua, “Apa yang kalianmau Aku perbuat bagi kalian?”

33 Jawabmereka, “YaTuhan, supayamatakamibisamelihat kembali.”
34 Yesus sangat mengasihani mereka, jadi Dia menjamah mata mereka.
Dan saat itu juga mereka melihat kembali, lalu mereka juga mengikuti
Dia.

21
Yesus disambut di Yerusalem seperti seorang raja✡

1 Waktu Yesus dan kami para murid-Nya hampir mendekati
Yerusalem, kami tiba di desa Betfage yang berada di bawah Bukit
Zaitun. Lalu Yesus menyuruh dua orang murid-Nya berjalan lebih
dahulu 2 dan berkata kepada mereka, “Pergilah ke desa yang di depan
itu. Begitu kalian masuk, kalian akan melihat seekor keledai betina
terikat bersama anaknya. Lepaskanlah keduanya dan bawalah kepada-
Ku. 3Dan kalau ada orang yang menanyakan tentang apa yang sedang
kalian lakukan, katakanlah, ‘Tuhan memerlukan kedua keledai ini,’
dan orang itu akan segeramengizinkan kalianmembawakedua 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 membawa keledai itu
bersama anaknya dan meletakkan jubah-jubah mereka di atas pung-
gung kedua keledai itu sebagai alas duduk. Lalu Yesus naik keledai

✡ 20:28 Mrk. 10:46-52; Luk. 18:35-43 ‡ 20:30 Keturunan Daud Lihat catatan di Mat. 9:27.
✡ 21: Mrk. 11:1-11; Luk. 19:28-38; Yoh. 12:12-19 ✡ 21:5 Zak. 9:9
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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.† 9Orang-orang yang berjalan di
depan dan juga di belakang Yesus semuanya bersorak-sorai,
“Hosana!‡ Terpujilah TUHAN karena kedatangan Keturunan Daud ini!

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

Terpujilah TUHAN sampai di tingkat surga yang tertinggi.”
10Padawaktu Yesusmemasuki Yerusalem, seisi kotamenjadi gempar,

jadi orang-orang bertanya-tanya, “Siapakah orang itu?”
11Orang banyak yang mengikuti Yesus menjawab, “Orang itu Yesus!

Yaitu nabi yang berasal dari desa Nazaret di provinsi Galilea.”
Yesus mengusir orang-orang yang menjadikan Rumah Allah seperti

pasar✡
12Lalu Yesusmasuk ke teras RumahAllah danmengusir semua orang

yang sedang berjual-beli di situ. Dia membalikkan meja-meja yang
dipakai oleh para penukar uang.§ Dan Dia juga menjatuhkan bangku-
bangku yang dipakai oleh para penjual burungmerpati.

13Kata-Nya kepadamereka, “Dalam Kitab Suci Allah berkata,
‘Rumah-Ku akan disebut rumah doa.’✡
Tetapi kalian sudah mengubahnya menjadi ‘tempat persembunyian
untuk para pencuri!’ ”✡

14 Lalu banyak orang buta dan orang pincang datang kepada-Nya
di teras Rumah Allah, dan Dia membuat semua orang buta itu bisa
* 21:7 keledai muda itu Apa yang Matius tulis bisa ditafsirkan, “naik ke atas jubah-jubah itu,”
atau “naik ke atas kedua keledai itu.” Yang kedua itu bisa berarti bahwa Yesus menunggangi
salah satu, lalu menunggangi yang kedua. Tidak mungkin menunggangi keduanya sekaligus.
Sesuai sifat tulisan Matius dalam Injil ini, dia senang memakai dua-duanya, karena kutipan
di ayat 5 menyebut dua macam keledai— yaitu “onon” (keledai) dan “polon” (keledai muda).
Dalam penerjemahan ini, memilih keledai muda untuk ditunggangi Yesus karena Injil Markus
dan Lukas mengatakan bahwa Yesus menunggangi keledai muda yang belum pernah ditung-
gangi 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
denganmenaruh jubahmereka di bawah kaki raja yang datang, berarti mereka tunduk kepada
raja itu. Tetapi sesuai dengan Firman TUHAN yang dikutip dalam ayat 5, kedatangan Yesus
tidak seperti kedatangan seorang raja. Biasanya seorang rajadatangdenganmenunggangi kuda
yang tinggi dan kuat, seperti kuda perang. Tetapi Yesus hanya menunggangi keledai beban
untuk menunjukkan bahwa Dia datang dengan rendah hati. ‡ 21:9 Hosana Dalam Bahasa
Ibrani yang kuno, hosana berarti ‘TUHAN selamatkanlah kami’ atau ‘Terpujilah TUHAN’. Tetapi
pada waktu Yesus, artinya sudah berubah menjadi pujian terhadap raja yang mirip dengan
seruan ‘Hidup Pangeran...!!!’ dalam bahasa Indonesia. Dengan memakai kata hosana, sudah
jelas bahwa orang banyak memuji Allah karena menerima Yesus sebagai Mesias— yaitu Raja
Penyelamat yang sudah dijanjikan. ✡ 21:9 Mzm. 118:25-26 ✡ 21:11 Mrk. 11:15-19; Luk.
19:45-48; Yoh. 2:13-22 § 21:12 penukar uang Padawaktu itu, raja besar di Romamemerintah
semua daerah Yahudi dan banyak provinsi yang lain. Oleh karena itu, uang yang dipakai
sehari-hari adalah uang Roma. Tetapi para imam kepala sudah membuat larangan, “Uang
negara Roma tidak boleh dipersembahkan kepada TUHAN.” Jadi orang-orang yang datang
ke Rumah Allah menukar uang mereka dulu supaya bisa memakai uang yang diizinkan dan
berlaku di dalamRumahAllah. Padawaktu itu, uang yang diizinkan untuk dipakai adalahmata
uang dari Tirus. Imam-imam kepala juga berkuasa atas semua yang dijual di Rumah Allah,
jadi mereka menjadi kaya dari hasil penjualan dan penukaran uang itu. ✡ 21:13 Yes. 56:7
✡ 21:13 Yer. 7:11
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melihat dan semua orang pincang itu bisa berjalan. 15Dan ketika para
imam kepala dan ahli Taurat melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang
dilakukanYesus danmendengar anak-anak kecil bersorak-sorai di teras
Rumah Allah, “Hosana, terpujilah Allah karena Keturunan Daud ini,”
mereka menjadi sangat marah. 16Mereka berkata kepada-Nya, “Kamu
tidak dengar anak-anak itu— kah?! Kenapa kamu tidak melarang
mereka berkata seperti itu?!”
Jawab-Nya kepada mereka, “Ya, Aku dengar. Tetapi sampai kapan

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

jian yang sempurna kepada-Mu.’ ”✡
17KemudianYesusdankamimeninggalkanmereka lalukeluardari 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 buahnya. Tetapi ternyata tidak ada buahnya, hanya
daun saja. Maka Dia berkata kepada pohon itu, “Mulai sekarang kamu
tidak akan pernah berbuah lagi.” Dan saat itu juga pohon itu menjadi
kering.

20 Ketika kami murid-murid-Nya melihat hal itu, kami sangat heran
dan bertanya, “Kenapa bisa pohon ara itu langsung kering?!”

21 Jawab Yesus kepada mereka, “Kalau kamumasing-masing percaya
tanpa ragu-ragu dalam hatimu, kamu juga bisa membuat keajaiban
seperti yang Aku lakukan pada pohon ini— bahkan melakukan kea-
jaiban 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 kamuminta dalam doa, percayalah bahwa Allah
sedangmemberikannya, maka kalian akanmenerimanya.”

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

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

24Diamenjawab, “Aku jugamaumenanyakan sesuatu kepada kalian.
Kalau kalian menjawab Aku, maka Aku juga akan memberitahukan
Siapa yang memberikan hak itu kepada-Ku. 25 Siapa yang memberikan
hakkepadaYohanesPembaptisuntukmembaptis orang-orang? Apakah
Allah yangmemberikan, atau dia bekerja atas kemauannya sendiri?”
Lalu mereka saling berbicara satu sama lain, “Kalau kita menjawab

‘Allah yangmemberi,’ makadia akanberkata kepadakita, ‘Kalaubegitu,
kenapa kalian tidak percaya kepada Yohanes?’ 26 Tetapi jangan kita
jawab, ‘Dia bekerja atas kemauannya sendiri,’ karena kita takut bahwa
orang banyak ini akanmarah kepada kita!” Mereka takut kepada orang
✡ 21:16 Mzm. 8:3 ✡ 21:17 Mrk. 11:12-14, 20-24 ✡ 21:22 Mrk. 11:27-33; Luk. 20:1-8



Matius 21:27 56 Matius 21:36

banyak itu, karena semua orang yang berkumpul di situ percaya bahwa
Yohanes adalah seorang nabi. 27 Jadi mereka menjawab Yesus, “Kami
tidak tahu.”
Lalu Dia berkata kepada mereka, “Kalau begitu Aku pun tidak akan

mengatakan kepada kalian Siapa yang memberikan hak kepada-Ku
untukmelakukan hal-hal seperti itu.”

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

seorangbapakmempunyaiduaoranganak laki-laki. Padasuatuharidia
menyuruh anaknya yang pertama, ‘Anakku, pergilah bekerja di kebun
anggur hari ini.’

29 “Anak itu menjawab, ‘Saya tidak mau!’ Tetapi kemudian dia
menyesal lalu pergi dan bekerja di kebun anggur itu.

30 “Lalu bapak itu menyuruh anaknya yang kedua untuk bekerja di
kebun anggur itu. Anak itu menjawab, ‘Ya Pak, saya akan pergi.’ Tetapi
dia tidak pergi.

31 “Menurut kalian, yang manakah dari kedua anak itu yang
melakukan kehendak bapaknya?”
Jawabmereka, “Yang pertama.”*
Lalu kata Yesus kepada mereka, “Yang Ku-katakan ini benar: Orang-

orang berdosa— seperti para penagih pajak dan para pelacur, lebih
mungkin diizinkan masuk ke dalam kerajaan Allah daripada kalian!
32Karena Yohanes datang danmenunjukkan hidup yang sesuai dengan
kehendak Allah kepada kalian, dan kalian tidak mau mempercayai
ajarannya. Tetapi para penagih pajak dan para pelacur memper-
cayainya. Biarpun kalian sudah menyaksikan begitu banyak orang
seperti mereka digerakkan oleh Allah untuk bertobat, kalian tidak
menyesal dan tidakmulai percaya kepada ajaran Yohanes.”

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

yang menyuruh hamba-hambanya membuat kebun anggur yang besar
— lengkapdenganpagardi sekelilingnya. Lalumerekamenggali lubang
sebagai tempat untuk memeras buah anggur, dan membangun pondok
jaga yang tinggi— supaya penjaga bisamelihat kalau-kalau ada pencuri
atau binatang yang mau masuk ke dalam kebun itu. Sesudah itu dia
menyewakan kebun anggur itu kepada beberapa orang petani, lalu dia
bersama para hambanya pergi ke negeri lain. 34 Waktu tiba musim
panen, dia menyuruh hamba-hambanya pergi kepada para petani itu
untukmengambil hasil kebun 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.
* 21:31 pertama Terdapat perbedaan tekstual dalam ayat 29-31. Dalam salinan kuno yang
diikuti oleh TB, peran kedua anak terbalik di ayat 29 dan 30, dibanding dengan salinan kuno
yang diikuti oleh TSI. Lalu di ayat 31, salinan yang diikuti oleh TB menulis jawaban para
pendengar sebagai ‘yang kedua’. Jadi, ceritanya tetap sama di antara kedua salinan kuno
tersebut, karena anak yang akhirnyamengikuti kemauan bapaknya adalah anak yang dulunya
melawan. Hampir semua terjemahan lain dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris
menerjemahkan seperti TSI. TB menjadi sangat unik dalam ketiga ayat ini. ✡ 21:32 Mrk.
12:1-12; Luk. 20:9-19
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Tetapi para petani itumemperlakukanmereka dengan cara yang sama.
37Akhirnya dia mengutus anaknya sendiri kepada para petani itu den-
gan pikiran, ‘Pasti anak saya akanmereka hormati.’

38 “Tetapi waktu melihat anak itu datang, mereka berkata satu sama
lain, ‘Lihat! Yang datang ini adalah anaknya! Nanti dialah yang akan
menjadi pemilik kebun ini kalau bapaknya sudah meninggal. Mari
kita bunuh dia, supaya kebun ini menjadi milik kita.’ 39 Lalu mereka
menangkap dia dan menyeretnya keluar dari kebun anggur itu, lalu
membunuhnya.”

40 Lalu Yesus bertanya, “Jadi, waktu pemilik kebun itu kembali, dia
akan berbuat apa kepada para petani itu?”

41 Mereka yang mendengar, ada yang menjawab, “Dia pasti akan
menyiksa dan membinasakan para petani itu! Lalu dia akan menye-
wakan kebunnya itu kepada petani-petani yang lain— yang setia mem-
bagikan hasil yangmenjadi bagiannya pada waktumusim panen tiba.”

42 Kemudian Yesus berkata kepada mereka, “Sampai kapan kalian
bisa mengerti Firman Allah? Karena sudah ada tertulis,
‘Batu yang dianggap tidak berguna oleh tukang-tukang bangunan,

Allah sudah jadikan sebagai batu fondasi yang terutama.
Apa yang Allah lakukan itu sangat mengherankan bagi kita!’✡

43 “Karena itu, Aku berkata kepada kalian bahwa hak sebagai warga
kerajaan Allah akan diambil dari kalian bangsa Yahudi dan akan
diberikan kepada bangsa-bangsa lain— yaitu kepada orang-orang yang
setiamelakukan kehendak Allah. 44Setiap orang yang tersandung pada
batu fondasi tersebut akan hancur. Dan semua yang ditimpa batu itu
akan hancur sekali sampai menjadi pecahan-pecahan kecil.”

45 Waktu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar
perumpamaan-perumpamaan itu, mereka mengerti bahwa Yesus
berbicara tentang diri mereka. 46 Karena itu mereka mencari jalan
untuk menangkap Dia. Tetapi tidak bisa, karena mereka takut kepada
orang banyak yangmempercayai bahwa Yesus adalah seorang nabi.

22
Perumpamaan tentang bermacam-macam orang yang diundang ke

pesta pernikahan putra raja✡
1 Ketika para pemimpin Yahudi masih ada, Yesus mengajar dengan

memakai beberapa perumpamaan lagi. Dia berkata, 2 “Tentang siapa
terpilihmenjadiwarga negara kerajaanAllah, hal itu bisa digambarkan
seperti seorang raja yang mengadakan pesta pernikahan untuk pu-
tranya. 3 Pada waktu pesta sudah siap dimulai, raja itu menyuruh
hamba-hambanya memanggil orang-orang yang sudah diundang ke
pesta itu. Tetapi para undangan itu tidakmau datang.

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

5 “Namun, para undangan itu tetap saja tidak mempedulikan undan-
gan itu danmasing-masing pergi mengerjakan pekerjaannya. Ada yang
✡ 21:42 Mzm. 118:22-23 ✡ 22: Luk. 14:15-24
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pergimengerjakan ladang, berdagang, danpekerjaan lainnya. 6Bahkan
ada yang menangkap hamba-hamba raja itu, menyiksa mereka, dan
akhirnya membunuh mereka. 7Maka raja menjadi sangat marah, lalu
dia menyuruh para tentaranya untuk membunuh orang-orang yang
sudahmembunuh para hambanya itu danmembakar kota mereka.

8 “Kemudian raja itu berkata lagi kepada para hambanya, ‘Pesta
pernikahan sudah siap, tetapi orang-orang yang sudah saya undang
itu memang tidak layak diundang. 9 Jadi pergilah ke jalan-jalan besar
dan undanglah semua orang yang kalian jumpai di situ supaya mereka
menghadiri pesta pernikahan ini.’ 10 Lalu para hamba itu pun pergi ke
jalan-jalan raya, dan mereka mengundang semua orang yang mereka
jumpai— baik itu orang yang dianggap berdosa maupun yang baik,
sampai ruangan pesta pun penuh dengan para tamu.

11 “Tetapi ketika raja itu masuk melihat para tamunya yang sedang
duduk di situ, dia melihat ada seorang tamu yang tidak memakai
pakaian seragamyangdisediakan rajabagi para tamupestapernikahan
itu.* 12 Lalu raja berkata kepada orang itu, ‘Kawan, bagaimana kamu
bisa masuk ke sini tanpa memakai pakaian seragam?’ Tetapi orang
itu tidak bisa menjawabnya. 13Kemudian raja itu berkata kepada para
hambanya, ‘Ikatlah kaki dan tangan orang itu dan lemparkanlah dia ke
luar ke tempat yang paling gelap. Orang-orang yang berada di situ akan
selalu menangis serta sangat menderita.’ ”

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

Orang-orang Farisi bersepakat membujuk Yesus supaya Dia melawan
pemerintahan Roma✡

15Kemudian beberapa anggota kelompok Farisi pergi meninggalkan
Yesus dan mengatur rencana bagaimana menjebak-Nya. Mereka mau
membujuk Yesus supaya Dia melawan aspirasi umum para orang
Yahudi atau mengatakan sesuatu yang melawan pemerintah. Waktu
itu beberapa teman Raja Herodes juga hadir. 16 Sesuai dengan ren-
cana,merekamengutus beberapa anggotamereka danbeberapa teman
Herodes untuk berkata kepada-Nya, “Guru, kami tahu bahwa kamu
orang yang jujur, dan kamu juga mengajar dengan jujur tentang apa
yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Kamu tidak takut kepada
pendapat siapa pun, karena kamu tidakmemandang kedudukan orang.
17 Jadi kami mau menanyakan tentang pendapatmu: Menurut Hukum
Taurat, bolehkah kita membayar pajak kepada pemerintah Roma atau
tidak?”

18 Tetapi Yesus sudah mengetahui rencana jahat mereka. Karena itu
Dia berkata, “Kalian hanyalah orang yang berpura-pura baik! Apakah
dengan pertanyaan semacam itu kalian pikir bisa menjebak Aku?!
19Coba tunjukkankepada-Ku satukepinguangperakyangbiasadipakai
untuk membayar pajak.” Lalu mereka menunjukkan mata uang itu

* 22:11 pakaian seragam yang sudah disediakan … Secara harfiah, “pakaian pesta pernika-
han.” Menurut banyak penafsir, informasi tersirat dalam cerita ini adalah bahwa raja-raja ser-
ingmenyediakan pakaian seragamuntuk semua orang yangmenghadiri pesta besar. ✡ 22:14
Mrk. 12:13-17; Luk. 20:20-26
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kepada-Nya. 20Dan Dia bertanya, “Ukiran muka siapa yang ada di sini?
Dan nama siapa yang tertulis di sini?”

21 Jawabmereka: “Raja Roma.”
Lalu kata-Nya kepada mereka, “Kalau begitu, berikanlah kembali

kepada raja apa yangwajib rajamiliki. Dan berikanlah kembali kepada
Allah apa yang wajib Allahmiliki.”

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

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

23Padahari itu juga, beberapaanggotakelompokSaduki†mendatangi
Yesus. (Kelompok Saduki percaya bahwa setiap orang yang sudah mati
tidak akanhidupkembali.) Lalumerekabertanyakepada-Nya, 24“Guru,
Musa mengajarkan bahwa kalau seorang laki-laki yang sudah beristri
meninggal dan belum mempunyai anak, maka saudaranya hendaklah
mengawini jandanya itu untuk meneruskan keturunan bagi abangnya
yang sudah meninggal itu.✡ 25 Pernah ada tujuh orang bersaudara
di antara kami. Laki-laki yang pertama menikah dengan seorang
perempuan, lalu meninggal. Karena dia tidak mempunyai anak, lalu
laki-laki yang kedua mengawini janda kakaknya itu. 26 Lalu laki-laki
yang kedua juga meninggal tanpa mempunyai anak. Hal yang sama
juga terjadi kepada laki-laki yang ketiga, dan seterusnya, sampai yang
ketujuh. Mereka semua meninggal dan tidak mempunyai keturunan
melalui perempuan itu. 27 Dan akhirnya janda itu juga meninggal.
28 Jadi, kalau memang benar bahwa orang yang sudah meninggal akan
dihidupkan kembali, lalu janda itu akan disebut sebagai istri siapa?
Karena ketujuh bersaudara itu sudah pernah kawin dengan dia.”

29 Lalu Yesus menjawab, “Kalian sangat keliru karena tidak tahu
apa yang tertulis dalam Kitab Suci dan tidak mengenal kuasa Allah.
30 Karena pada waktu orang meninggal hidup kembali, mereka tidak
akan kawin lagi. Mereka akan hidup seperti malaikat-malaikat di surga
yang tidak pernahmenikah.

31 “Tetapi tentang kehidupan kembali sesudah kematian, sampai ka-
pan kalian akan mengerti Firman Allah yang terkenal ini! Yaitu waktu
Allah berkata, 32 ‘Aku adalah Allah Abraham, dan Allah Isak, dan Allah
Yakub.’✡ Allah menyebutkan ketiga nenek moyang kita itu sebagai
orang yang masih tetap hidup dan menyembah-Nya. Walaupun orang
yang meninggal tidak lagi di dunia, di hadapan Allah mereka masih
tetap hidup.”

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

Yesusmemberitahukan tentang perintah Allah yang paling penting✡
34Lalu para anggota kelompok Farisi mendengar bahwa Yesus sudah

mengalahkan orang-orang dari kelompok Saduki ketika mereka men-
gajukan pertanyaanmenguji Yesus, maka berkumpullahmereka untuk
✡ 22:22 Mrk. 12:18-27; Luk. 20:27-40 † 22:23 kelompok Saduki Kebanyakan anggota
kelompok Saduki adalah pemimpin agama Yahudi, dan kebanyakan sebagai imam. Mereka
hanya percaya kepada kelima buku pertama dalam Perjanjian Lama yang ditulis oleh Musa:
Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Lihat Kis. 23:8. ✡ 22:24 Ul. 25:5
✡ 22:32 Kel. 3:6 ✡ 22:33 Mrk. 12:28-34; Luk. 10:25-28
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mencari jalan untukmengalahkan Yesus. 35Lalu salah seorang anggota
mereka— yang juga adalah ahli Taurat, mencari suatu cara untuk
menyalahkan Yesus ketika dia bertanya, 36 “Guru, menurut pendap-
atmu, dari semua Hukum Taurat, perintahmana yang paling penting?”

37 Yesus menjawab, “ ‘Kasihilah TUHAN Allahmu dengan segenap
hatimu, dengan segenap napas hidupmu, dan dengan segenap akal
pikiranmu.’✡ 38 Perintah itulah yang paling penting dan yang terutama.
39Danperintah kedua yanghampir samapentingnyadengan 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.”

Yesusmenunjukkan bahwaDia bukan hanya keturunan Daud✡
41Sementara orang-orang Farisi itumasih bersama dengan Yesus, Dia

menggunakan pertanyaan ini untuk mengajar mereka: 42 “Bagaimana
pendapat kalian tentang si Kristus?‡ Nanti Dia datang sebagai ketu-
runan siapa?”
Jawabmereka, “Keturunan Raja Daud.”
43 Kata-Nya kepada mereka, “Kalau begitu, kenapa Daud— ketika

bernubuat melalui kuasa Roh Kudus, memanggil Kristus, ‘Tuhan saya’?
Karena dia berkata seperti ini,
44 ‘TUHAN Allah berkata kepada Tuhan Penguasa hidupku,§
“Duduklah di sebelah kanan-Ku danmemerintahlah sebagai Raja

sampai Aku mengalahkan semua yang memusuhi-Mu dan mem-
buat 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✡

1KemudianYesusberkatakepadaorangbanyakdankamiparamurid-
Nya, 2 “Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi sudah duduk di posisi
Musa sebagai hakim yang sah, untuk menjelaskan dan mengajarkan
Hukum Taurat. 3Oleh 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. 4 Mereka membebani kita dengan banyak
peraturan agama yang sangat sulit dijalani. Tetapi mereka sendiri
hanya berpura-pura seperti orang yang menjalankan semua peraturan
itu. Dan ketika kita merasa kesulitan untuk menjalani semua perat-
uran itu, mereka yang mengajar peraturan itu tidak peduli kepada
kita. Bahkan untuk mengulurkan ujung jarinya pun untuk menolong
✡ 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. § 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
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mengatasi kesulitan kita, mereka merasa malas. 5 Semua perbuatan
baik yang mereka lakukan hanya untuk pamer saja. Sebagai contoh,
mereka membesarkan kotak peringatan* mereka dan memanjangkan
rumbai-rumbai yang ada di keempat ujung jubahmereka.† 6Di rumah-
rumah pertemuan atau di pesta-pesta makan, mereka suka duduk di
kursi-kursi yang paling depan. 7 Juga waktu mereka berjalan di pasar,
mereka senang sekali waktu orang-orang memberi salam yang penuh
hormat kepadamereka seperti ini ‘Selamat siang, Bapak Guru.’

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

13-14 Lalu, waktu orang banyak masih berada di situ, Yesus langsung
menegurparapemimpinYahudi, “Celakalahkalianparaahli Taurat dan
orang-orangFarisi! Kalianberpura-purasaja sebagaiorangbaik! Kalian
menghalangi jalan bagi orang-orang lain supaya sulit bagimerekamen-
jadi warga kerajaan Allah. Sementara kalian sendiri tidak mengikuti
jalan masuk ke dalam kerajaan Allah, dan malah menjadi penghalang
besar untuk orang-orang lain yangmaumasuk ke sana.‡

15 “Celakalah kalian para ahli Taurat dan orang-orang Farisi! Kalian
berpura-pura saja sebagai orang baik! Tidak banyak orang yang mau
menjadi anggota kelompok kalian. Jadi kalian mencari ke sana kemari
sampai menjelajahi lautan dan daratan untuk mendapat satu orang
yang mau menjadi anggota kelompok kalian. Dan ketika orang itu
menjadi anggota kelompokkalian, kalianmenjadikandia calon anggota
neraka yang dua kali lebih jahat dari kalian sendiri.

16 “Celakalah setiap kalian! Karena kamu mau menjadi penuntun
jalan bagi orang-orang lain, padahal kamu sendiri buta! Kamu men-
* 23:5 kotak peringatan Padawaktu itu, orang Yahudimengikat kotak kecil ke dahi atau lengan
yang berisi empat bagian penting dari Kitab Suci (Kel. 13:1-10, 11-16; Ul. 6:4-9; 11:18-21).
Kotak kecil itu dibuat dari kulit binatang, dan dipakai untuk memperingatkan bahwa mereka
mewarisi Hukum Taurat. (Ul. 6:6-9) Tetapi orang-orang dalam kelompok Farisi membuat
kotak-kotak itu lebih besar untukmembanggakan diri bahwamereka lebih saleh dari yang lain.
† 23:5 rumbai-rumbai yang ada di keempat ujung jubah mereka Menurut peraturan Hukum
Taurat, semua laki-laki Yahudi diharuskan memasang rumbai di keempat ujung jubah-jubah
mereka. (Bil. 15:38-40; Ul. 22:12) Rumbai-rumbai ini 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 sampai habis. Dan untuk menutupi kejahatan itu, kalian berdoa
panjang-panjang di rumah pertemuan, supaya orang berpikir bahwa kalian orang baik. Akibat
dari perbuatan seperti itu, Allah pasti akan memberi hukuman yang sangat berat kepada
kalian.”
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gajar, ‘Kalau seseorang menguatkan perjanjiannya dengan menyebut
Rumah Allah saja,§ dia tidak harus menepati janjinya itu. Tetapi
kalau dia menguatkan perjanjiannya denganmenyebut emas yang ada
di Rumah Allah, maka dia harus menepati janjinya itu.’ 17 Kalian
orang bodoh dan buta! Kenapa sampai kalian tidak menyadari bahwa
di mata Allah, Rumah Allah lebih penting daripada emas tersebut?!
Karena Rumah Allah itulah yang menjadikan emas itu suci. 18 Kalian
juga mengajar, ‘Kalau seseorang menguatkan perjanjiannya dengan
menyebut mezbah di Rumah Allah, dia tidak terikat kepada jan-
jinya. Tetapi kalau dia menguatkan perjanjiannya dengan menyebut
persembahan yang ada di atas mezbah, dia terikat kepada janjinya
itu.’ 19 Kalian orang buta! Kenapa sampai kalian tidak menyadari
bahwa di mata Allah mezbah yang lebih penting daripada persemba-
han?! Karena mezbahlah yang menjadikan persembahan di atasnya
itu kudus. 20 Karena siapa yang menguatkan perjanjiannya dengan
menyebut mezbah, berarti dia sudah melibatkan baik mezbah Allah,
maupun semua persembahan yang ada di atas mezbah itu. 21 Dan
siapa yangmenguatkan perjanjiannya denganmenyebut Rumah Allah,
berarti dia sudah melibatkan baik Rumah-Nya itu, maupun Dia yang
tinggal di situ. 22 Dan siapa yang menguatkan perjanjiannya dengan
menyebut surga, berarti dia sudahmelibatkan takhta Allah sendiri dan
Dia yang duduk di atas takhta itu.

23 “Celakalah setiap kalian para ahli Taurat dan orang-orang Farisi!
Kamuberpura-pura saja sebagai orangbaik! Kamuhanyamengikuti se-
mua peraturan Hukum Taurat yang ringan saja, tetapi lupa melakukan
perintah Allah yang paling penting. Misalnya kamu masing-masing
memberi persepuluhan ke Rumah Allah dari rempah-rempah hasil
kebunmu— seperti selasih, adas manis, dan jintan.* Tetapi kamu
lupa mengikuti perintah Allah yang paling penting— yaitu berbelas
kasihan,melakukanyang adil danmenepati janji-janjimukepada orang
lain. Seharusnya kamu melakukan hal-hal yang paling penting itu,
dan jangan melupakan hal-hal yang ringan juga. 24 Hai setiap kamu
yang mau menjadi penuntun jalan bagi orang-orang lain, padahal
kamu sendiri buta! Caranya kamu mengikuti perintah Allah bisa
digambarkan seperti seseorang yang mengeluarkan semut kecil† dari
air minumnya, tetapi seekor unta yang ada di dalam air minumnya
§ 23:16 menguatkan perjanjiannyaDalamKesepuluhHukum, dilarang untukmenyebut nama
Allah dengan sembarangan. Oleh karena itu, orang Yahudi menggunakan kata-kata lain untuk
menghindar dari langsung mengucap “Allah.” Jadi, waktu orang Yahudi bersumpah atau
berjanji tentang sesuatu, mereka jarang mengatakan, “Semoga Allah melihat saya kalau 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, “SemogaRumahAllahmelihat saya…” Jadi, karena kebiasaanmereka itu,
guru-guru Taurat perlumembedakan kata-katamana yang dipakai yang benar-benarmengikat
orang kepada janjinya atau sumpah itu di mata Allah, dan kata-kata mana yang dianggap
enteng. * 23:23 persepuluhan … Hukum Taurat mengatakan agar orang Israel memberikan
persepuluhandari bahanmakananhasil ladangnya (Im. 27:30-32; Ul. 26:12). Dalamhal ini tidak
termasuk hasil tumbuhan kecil seperti yang disebut dalam ayat ini. Berarti para ahli Taurat
dan orang-orang Farisi sudahmemberikan lebih daripada tuntutanTaurat untukmenunjukkan
betapa hebatnya mereka melaksanakan Taurat. † 23:24 semut kecil Secara harfiah, “agas.”
Agas bisa terbang, tetapi lebih kecil dari lalat atau nyamuk.
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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. 26 Hai setiap kamu orang
Farisi yang buta, sampai kapan kamu akan menyadari bahwa kamu
harus membersihkan bagian dalam dulu, baru bagian luar juga akan
menjadi bersih!

27 “Celakalah setiap kamu para ahli Taurat dan orang-orang Farisi!
Kamu berpura-pura saja sebagai orang baik! Kamu seperti kuburan
yang sudah dicat putih. Bagian luarnya memang kelihatan bagus,
tetapi di dalamnya penuh dengan tulang-belulang dan berbagaimacam
kotoran. 28Begitu juga dengan kamu, karena waktu orang lain melihat
kamu dari luar, kamu kelihatan seperti orang yang benar. Tetapi sebe-
narnya hati kamu penuh dengan keinginan untukmelanggar perintah-
perintah Allah dan hanya berpura-pura saja sebagai orang benar.

29-31“Celakalah kalianpara ahli Taurat danorang-orang Farisi! Kalian
berpura-pura saja sebagai orang baik! Kalian adalah keturunan para
pembunuh nabi-nabi! Nenek moyang kalianlah yang membunuh
para nabi, dan sekarang kalianmembangun kembali kuburan-kuburan
para nabi itu serta menghiasinya. Dan dengan mulut kalian berkata,
‘Seandainya kami hidup di zaman nenek moyang kami, kami pasti
tidak akan ikut bersama mereka membunuh orang-orang benar itu.’
Tetapi denganperkataan itu, sudah jelas bahwakalian sendirimengaku
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 tidakmungkin. 34Oleh
karena itu, perhatikanlah! Aku akan tetap mengutus nabi-nabi, orang-
orang bijak, dan guru-guru Firman Allah kepada kalian. Sebagian dari
mereka akan kalian bunuh, dan sebagian akan kalian salibkan,‡ dan
sebagian lagi akan kalian cambuk di rumah-rumah pertemuanmu. Dan
sebagian yang lain lagi akan kalian aniaya dan kejar dari kota yang satu
ke kota yang lain.

35-36 “Oleh karena itu, Allah sudah memutuskan untuk menang-
gungkan hukuman yang paling berat kepada kalian para pemimpin
Yahudi atas darah semua orang benar itu yang kalian bunuh karena
merekamengajar atas nama-Nya. YangKu-katakan ini benar: Kalian ini
yang sudah menyaksikan pelayanan-Ku akan menanggung hukuman
atas semua pembunuhan orang benar dalam sejarah kita — mulai
dari pembunuhanHabel sampai pembunuhan Zakaria,§ anak Berekya.
(Habel itu dibunuh hanya karena dia hidup dengan benar, sedangkan
‡ 23:34 salibkanLihat catatan diMat. 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).



Matius 23:37 64 Matius 24:10

Zakaria adalah orang yang kalian bunuh di antara Ruang Kudus dan
mezbah di Rumah Allah.)”

Yesusmemperingatkan para penduduk Yerusalem✡
37 “Hai seluruh penduduk Yerusalem: Kalianlah yang selalu mem-

bunuhnabi-nabi danparautusanAllahyangdatangdanbernubuat atas
nama Bapa-Ku! Ada yang kalian lempari dengan batu sampai mati, dan
adayangkalianbunuhdengancara lain. Sudahberkali-kaliAkumengu-
lurkankedua tangan-Kuuntukmemelukdanmelindungi kalian, seperti
induk ayam mengumpulkan dan melindungi anak-anaknya di bawah
sayapnya. Tetapi kalian selalu tidak mau datang kembali kepada-Ku.
38 Sejak zaman Musa, Allah sudah berkemah di antara kalian bangsa
Israel. Tetapi perhatikanlah: Hampir tiba saatnya Allah tidak lagi
mendiami Rumah-Nya yang ada di sini. 39 Percayalah bahwa mulai
sekarang, kalian tidak akan melihat Aku lagi sampai tiba saatnya Aku
datang kembali dan kalian berkata, ‘Biarlah TUHAN memberkati Raja
kita ini yang datangmewakili TUHAN!’ ”✡

24
Yesusmengajar tentang akhir zaman✡

1 Sesudah Yesus meninggalkan teras Rumah Allah, dalam perjalanan
kami murid-murid-Nya mendekati Dia dan berkata, “Wah, betapa
megahnya Rumah Allah ini dan semua bangunan yang ada di dalam
kompleksnya.”

2Lalu Yesus menjawab, “Ya, perhatikan baik-baik semua kemegahan
bangunan ini! Yang Ku-katakan ini benar: Waktunya akan datang di
mana semua yang kalian lihat ini akan dirobohkan— sampai tidak ada
satu batu pun yangmasih tersusun di atas batu yang lain.”

3 Sesudah itu, Yesus dan kami pergi ke Bukit Zaitun. Ketika Dia
sedangduduk sendiriandi sana, kamidatangkepada-Nyadanbertanya,
“Tolong jelaskan kepada kami kapan bencana itu akan terjadi? Dan
tanda-tanda apa yang akan terjadi sebelum kedatangan-Mu kembali
dan sebelum dunia ini berakhir?”

4 Jawab Yesus, “Hendaklah kalian berjaga-jaga, supaya tidak tertipu!
5Karena banyak orang akan muncul dan mengaku, ‘Aku inilah Kristus
yang kalian nanti-nantikan itu,’ sehingga mereka akan menyesatkan
banyak orang. 6 Kalian akan mendengar tentang perang yang sedang
berlangsung atau yang akan terjadi, tetapi jangan kalian kuatir. Karena
Allah sudah menentukan bahwa hal-hal itu memang harus terjadi.
Tetapi apayang terjadi itu bukan sebagai tanda sudahmemasuki zaman
akhir dunia. 7 Akan 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 “Padawaktu itu orang-orang akanmenyerahkan kalian kepada para
penguasa untuk disiksa— bahkan untuk dibunuh. Kalian akan dibenci
oleh semua bangsa karena kalian percaya kepada-Ku. 10 Kemudian
banyak orang akan berhenti percaya kepada-Ku karena penganiayaan
✡ 23:35-36 Luk. 13:34-35 ✡ 23:39 Mzm. 118:26;Mat. 21:9 ✡ 24: Mrk. 13:1-31; Luk. 21:5-33
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itu. Dan orang-orang yang sebelumnya kalian anggap sebagai saudara
seiman akan membenci kalian dan menyerahkan kalian kepada para
penguasa. 11Banyak nabi palsu akanmuncul, danmereka akanmenipu
banyakorang. 12Dankarenasemuaorangsemakinmelanggarperintah-
perintah Allah, kasih di antara sesama akan semakin tawar. 13 Tetapi
setiap orang yang terus percaya dan mengikut Aku sampai akhir dunia
ini atau sampai akhir hidupnya akan diselamatkan. 14 Kabar Baik
tentangbagaimanaAllahmendirikankerajaan-Nyaakandiberitakanke
seluruh dunia, supaya orang-orang dari semua suku bangsa mendapat
kesempatan untuk percaya kepada berita keselamatan itu. Sesudah itu
barulah terjadi akhir dari dunia ini.

15 “Aku memberikan tanda ini kepada kalian: Sesuai nubuatan Nabi
Daniel, kalian akan melihat musuh mendirikan ‘sesuatu yang sangat
menajiskan dalam Rumah Allah danmerupakan tanda kebinasaan.’ ”✡
Saya (Matius)mintakepadaorangyangmembacakanbuku ini kepada
orang lain: Tolong jelaskan nubuatan Daniel itu kepada pendengar.
Yesus melanjutkanmengajar,

16 “Pada waktu kalian melihat bencana itu, orang-orang yang ada di
Yerusalemdanprovinsi Yudea harusmelarikan 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 untukmengambil jubahnya. 19Padawaktu bencana itu, kasihan
sekali ibu-ibu yang hamil dan yang menyusui. Mereka akan sangat
menderita karena sulit melarikan diri. 20Mintalah dalam doa supaya
kesusahan besar itu jangan terjadi pada Hari Sabat 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 pernah terjadi sejak permulaan dunia
sampai sekarang. Dan sesudah itu, kesusahan yang seperti itu tidak
akan pernah terjadi lagi.✡ 22 Tetapi oleh karena Allah mengasihani
umat pilihan-Nya yangmasih hidup di dunia padawaktu itu, Dia sudah
putuskan bahwabencana yang palingmengerikan itu tidak boleh lama.
Karena kalau lama, tidak ada orang yang sanggup bertahan hidup di
dunia.

23 “Padawaktu itu kalau ada orang yangmemberitahukan seperti ini,
‘Lihat! Kristus yang kita nanti-nantikan itu sekarang ada di sini,’ atau,
‘Dia ada di sana,’ jangan kalian percaya. 24 Karena nanti ada banyak
orang yang datang dan melakukan bermacam-macam keajaiban yang
hebat untuk menipu kalian. Mereka itu akan mengakui dirinya se-
bagai nabi yang menyampaikan berita dari Allah, atau ada juga yang
mengaku, ‘Aku adalah Kristus.’ Tipuan mereka sangat luar biasa,
sampai orang-orang pilihan Allah juga hampir-hampir ikut disesatkan
oleh mereka. 25 Ingatlah! Aku sudah memberitahukan kepada kalian
tentang hal-hal ini sebelumnya.”

Yesusmengajar tentang kedatangan-Nya kembali dari surga✡

✡ 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 terasatauhalamanrumah. ✡ 24:21 Dan. 12:1 ✡ 24:25
Mrk. 13:24-31; Luk. 21:25-28
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26 “Jadi, apabila orang berkata kepadamu, ‘Lihatlah! Kristus yang kita
nanti-nantikan itu sudahadadidaerah sepi,’ kamu janganpergi ke sana.
Atau kalau seseorang mengatakan, ‘Benar! Dia sudahmenghindar dari
orang banyak dan Dia ada di rumah di sana,’ jangan kamu percaya.
27 Karena kedatangan-Ku (Anak Manusia) tidak terjadi secara diam-
diam. Tetapi kedatangan-Ku akan terlihat di mana saja, seperti kilat
yang memancar dari timur ke barat. 28Orang-orang sering berkata, ‘Di
mana ada bangkai, di situ juga ada burung-burung pemakan bangkai
berkumpul.’ Begitu juga, semua hal itu akan menjadi tanda yang jelas
bahwa kedatangan-Kumendekat.†

29 “Dan segera sesudah waktu kesusahan besar itu,
‘Matahari akanmenjadi gelap,

dan bulan juga tidak akan bersinar lagi.
Dan bintang-bintang pun akan jatuh dari langit,

dan semua pembesar dari kuasa gelap yang ada di langit akan
dijatuhkan.’‡

30 “Pada waktu itu suatu tanda yang menunjukkan kedatangan-Ku
(Anak Manusia) akan muncul di langit. Lalu orang-orang yang tidak
percaya kepada-Ku dari semua suku bangsa di bumi akan meratap
dengan sangat ketakutan, waktu melihat Aku sedang datang di atas
awan-awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan besar. 31 Lalu Aku
akan menyuruh malaikat-malaikat-Ku untuk membunyikan terompet
surgawi dan mengumpulkan semua umat Allah Bapa. Mereka akan
dikumpulkan dari semua tempat di bawah langit, termasuk dari ujung
timur sampai ke ujung barat, dan dari ujung utara sampai ke ujung
selatan.

32 “Kita bisa menggambarkan tanda akhir zaman dengan pohon ara.
Kalau rantingnya menjadi lembek dan tunas-tunas pada rantingnya
mulai kelihatan, kalian sudah tahu bahwa musim panas sudah dekat.
33Begitu juga, kalau kalian sudahmelihat tanda-tanda itumulai terjadi,
seharusnya kalian pun tahu bahwa waktunya untuk Aku datang kem-
bali sudah dekat. 34 Yang Ku-katakan ini benar: Semua tanda itu akan
terjadi sementara orang-orang zaman ini masih ada yang hidup. 35Hal-
hal ini pasti akan terjadi semua. Langit dan bumi tidak akan tetap ada,
tetapi ajaran-Ku ini akan tetap berlaku untuk selama-lamanya.”

Nasihat supaya berjaga-jaga✡
36 “Tetapi tentang hari dan jam kedatangan-Ku kembali ke dunia ini

tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga pun tidak.
Bahkan Aku pun sebagai Anak Allah tidak tahu. Hanya Bapa saja yang
tahu.

37“KeadaannyawaktuAku—AnakManusia, datangakanseperti yang
terjadi pada zaman Nuh. 38-39 Karena pada hari-hari sebelum banjir
besar itu datang, orang-orang tidak pernah berpikir bahwa bencana
akan menimpa mereka. Mereka sibuk makan dan minum, laki-laki
menikahi perempuan, dan perempuan dinikahi laki-laki. Mereka terus
† 24:28 Begitu juga … Kalimat terakhir ditambah supaya pembaca zaman sekarang dapat
mengerti arti dari peribahasa yang Yesus sebutkan. ‡ 24:29 Ayat 29 Hal-hal ini dinubuatkan
di Yes. 13:10; 34:4; Yeh. 32:7; Yl. 2:10; 2:31; 3:15. Baris kedua secara harfiah, “dan
penguasa-penguasa yang ada di (tingkat-tingkat) langit akan digoyangkan.” ✡ 24:35 Mrk.
13:32-37; Luk. 17:26-30, 34-36
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hidup sebagaimana biasanya sampai tiba waktunya Nuh masuk ke
dalam perahu besar dan tiba-tiba banjir itu datang danmembinasakan
mereka. Sebelum Aku— Anak Manusia, datang kembali, seperti itu ju-
galahnanti keadaanorang-orangyang tidakpercayakepada-Ku. 40Pada
waktu kedatangan-Ku, hal-hal seperti ini akan terjadi: Dua orang laki-
laki sedangbekerja di ladang. Yang satu akandibawamalaikat, dan satu
lagi akan tertinggal. 41Dandi tempat lain, dua orangperempuan sedang
menggiling gandum dengan batu gilingan. Yang satu akan dibawa, dan
yang satu lagi akan tertinggal.

42“Olehkarena itu, teruslahberjaga-jagadansiap sedia. Karenakamu
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✡
45 “Buktikanlah bahwa kalianmasing-masing adalah hamba-Ku yang

setia dan bijak! Kalau seorang pemilik tanah bepergian, tentu salah
satu hambanya yang setia dan bijak akan dipercayakan tugas khusus—
yaitu memberikan makanan kepada hamba-hambanya yang lain pada
waktunya. 46Kalau tuannya datang dengan tiba-tiba danmendapati dia
sedang melakukan tugasnya itu, tuannya akan sangat senang kepada
hambanya itu dan memberkatinya. 47 Yang Ku-katakan ini benar: Tu-
annya ituakanmempercayakanseluruhhartabendanyakepadahamba
yang bijak dan setia itu.

48 “Sedangkan kalau hamba yang ditugaskan adalah jahat, dia akan
berkata dalam hatinya, ‘Tuan saya pulangnya masih lama.’ 49 Lalu
dia mulai memukuli hamba-hamba yang lain, serta makan danminum
dengan para pemabuk. 50 Tetapi tanpa memberitahukan sebelumnya
dan pada hari dan jam yang tidak disangka-sangkanya, tuannya tiba-
tiba pulang. 51 Lalu tuan itu akan membinasakan hamba yang jahat
itu dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang berpura-pura
saja sebagai orangbenar— yaitu tuannya akanmembuangdia 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 digambarkan seperti dalam
cerita ini: Pada suatu hari ada pesta pernikahan dan diadakan pada
malam hari. Ada sepuluh orang gadis yang bersiap-siap untuk meng-
hadiri 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-
masinggadis yangbijakmembawaminyakcadangandalambotol untuk
pelita mereka. Tetapi gadis yang bodoh membawa pelita saja tanpa
✡ 24:44 Luk. 12:41-48
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membawaminyak cadangan. 5Tetapi pengantin laki-laki itu lama sekali
datang, jadi semua gadis itu mengantuk lalu tertidur.

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

7 “Gadis-gadis itu pun segera bangun dan mengatur sumbu-sumbu
pelitamereka supayamenyala lebih terang. 8Lalumasing-masing gadis
bodoh itumemohon kepada gadis-gadis yang bijak, ‘Berilah saya sedikit
minyakmu, karena pelita saya sudahmau padam.’

9 “Tetapimasing-masing gadis bijak itumenjawab, ‘Oh, jangan! Kalau
saya beri pasti tidak akan cukup untuk saya lagi. Lebih baik kamu pergi
membelinya ke penjual minyak.’

10 “Selagimereka pergimembeliminyak, pengantin laki-laki pun tiba.
Dan kelima gadis bijak yang sudah siap sedia itu ikut masuk bersama
dia ke tempat pesta pernikahan. Lalu pintunya dikunci.

11 “Tidak lama kemudian gadis-gadis yang bodoh itu pun datang dan
berkata, ‘Tuan, tuan, tolong bukakan pintu bagi kami!’

12 “Jawab pengantin laki-laki itu, ‘Yang ku-katakan ini benar: Saya
tidakmengenal kalian.’

13 “Karena itu siap siagalah selalu, karena kalian tidak tahu hari atau
jam kedatangan-Ku kembali!”

Perumpamaan tentang hamba yang setia dan yang kurang setia✡
14 “Keadaan kalian yang menantikan permulaan kerajaan Allah bisa

digambarkan seperti cerita ini: Adalah seorang kaya yang bersiap-siap
berkunjungkenegeri yang jauh. Sebelumberangkat diaberkatakepada
para hambanya, ‘Teruslah berusaha dan berdagang dengan hartaku
yang akankupercayakankepadamu.’ 15Lalu diamembagikanhartanya
itukepadaparahamba itumenurut kemampuanmasing-masing. Misal-
nya, hamba yang pertamamenerima lima kantong uang emas.* Hamba
yang keduamenerima dua kantong uang emas. Dan hamba yang ketiga
hanya menerima satu kantong uang emas. Lalu orang kaya itu pun
berangkat. 16Hamba pertama yangmenerima lima kantong uang emas
itu segerapergimenggunakanuang itu sebagaimodaluntukberdagang.
Dan dia mendapat untung lima kantong uang emas. 17 Demikian juga
hamba kedua yang menerima dua kantong uang emas. Dia mendapat
untung dua kantong uang emas. 18 Sedangkan hamba ketiga yang
menerima satu kantong uang emas itu pergi menggali lubang di tanah,
lalu menyembunyikan uang itu di dalam lubang itu supaya aman.

19 “Sesudah waktu yang lama, orang kaya itu pun pulang. Lalu
dia memanggil para hambanya supaya mereka memberikan laporan
tentang hasil usaha mereka masing-masing. 20 Jadi hamba yang per-
tama datang danmenyerahkan sepuluh kantong uang emas itu dengan
berkata, ‘Waktu itu Tuan sudah mempercayakan lima kantong uang
emas kepada saya. Dan sekarang lihatlah! Atas usaha saya uang itu
sudahmenjadi dua kali lipat.’

21 “Lalu tuannya itu berkata kepadanya, ‘Bagus! Kamu hamba yang
baik dan setia! Karena dalam tanggung jawab yang kecil kamu bisa
dipercaya, maka saya akan memberikan tanggung jawab yang besar

✡ 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.



Matius 25:22 69 Matius 25:34

kepadamu. Mari masuk ke pesta kedatanganku dan ikut menikmati
kebahagiaan bersamaku.’

22 “Kemudian hamba yang kedua datang dan menyerahkan empat
kantong uang emas dengan berkata, ‘Waktu itu Tuan sudah memper-
cayakan dua kantong uang emas kepada saya. Dan sekarang lihatlah!
Atas usaha saya uang itu sudahmenjadi dua kali lipat.’

23 “Dan tuannya berkata kepadanya, ‘Bagus! Kamu hamba yang
baik dan setia! Karena dalam tanggung jawab yang kecil kamu bisa
dipercaya, maka saya akan memberikan tanggung jawab yang lebih
besar lagi kepadamu. Mari masuk ke pesta kedatanganku dan ikut
menikmati kebahagiaan bersamaku.’

24 “Kemudian hamba yang ketiga datang juga dan berkata kepada
tuannya, ‘Tuan, saya tahu Tuan orang yang ganas, yang mengambil
banyak keuntungan dari usaha orang lain. Contohnya, 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 dan
malas! Kamu tahu bahwa saya mengambil banyak keuntungan dari
usaha orang lain, termasukmengambil hasil dimana saya tidak pernah
menanam atau menabur. 27 Jadi seharusnya kamu menyimpan uang
saya itu di bank, supaya mereka menjalankannya dan saya bisa men-
dapatkan uangku itu kembali bersama dengan bunganya.’

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

29Lalu 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. 30 Dan sesudah itu orang
kaya itu berkata kepada para hambanya yang lain, ‘Hamba yang tidak
berguna ini buanglah ke luar ke dalam penjara yang paling gelap.
Orang-orang yang berada di situ akan selalu menangis serta sangat
menderita.’ ”

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

31 “Ketika Aku datang bersama para malaikat-Ku dan dengan
kemuliaan-Ku sebagai Anak Manusia dan Raja Agung, Aku akan duduk
di takhta yangmenunjukkankemuliaan-Ku. 32Kemudianparamalaikat
akanmengumpulkan semua orang dari segala suku bangsa di hadapan-
Ku. Dan Aku akanmemisahkanmerekamenjadi dua kelompok, seperti
seorang gembala yang memisahkan domba-domba dari kambing-
kambing. 33 Aku akan menempatkan mereka yang Aku tetapkan
sebagai domba-domba di sebelah kanan-Ku, dan kambing-kambing
di sebelah kiri-Ku.

34 “Sebagai Raja yang mengadili, Aku akan berkata kepada mereka
yang berada di sebelah kanan-Ku, ‘Marilah, kalian yang sudahdiberkati



Matius 25:35 70 Matius 26:4

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 tumpan-
gan. 36 Atau ketika Aku membutuhkan pakaian, kalianlah yang mem-
beri 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 kamimelihat Engkau lapar danmemberi-Mumakan,
atau haus danmemberi-Muminum? 38Kapankah kamimelihat Engkau
sebagai pendatang dan memberi tumpangan bagi-Mu, atau kapan En-
gkau membutuhkan pakaian dan kami memberi-Mu pakaian? 39 Dan
kapan kami melihat Engkau sakit lalu kami merawat-Mu, atau kapan
Engkau dipenjarakan dan kamimengunjungi-Mu?’

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

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

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

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

46 “Maka orang-orang itu akan masuk ke tempat penghukuman yang
selama-lamanya, tetapi orang-orang benar akan masuk ke tempat ke-
hidupan yang selama-lamanya.”

26
Para pemimpin Yahudi berencanamembunuh Yesus✡

1 Sesudah Yesus selesai mengajarkan semua hal itu, Dia berkata
kepada kamimurid-murid-Nya, 2“Kalian tahubahwaduahari lagi akan
ada Perayaan Paskah. Pada waktu itu Aku— Anak Manusia, akan
diserahkan kepadamusuh-musuh-Ku untuk disalibkan.”

3 Pada hari yang sama para imam kepala dan para penatua Yahudi
berkumpul di istana Kayafas— yaitu imam agung. 4 Mereka men-
gatur rencana secara diam-diam bagaimana caranya menangkap dan
✡ 26: Mrk. 14:1-2; Luk. 22:1-2; Yoh. 11:45-53
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membunuh Yesus. 5 Tetapi 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 yangmenuangkanminyakwangi ke atas kepala Yesus✡
6Waktu Yesus berada di Betania, di rumah Simon— yang juga disebut

Si Penyakit Kulit,* 7datanglah seorang perempuan kepada-Nya dengan
membawasebotol†minyakwangi yang sangatmahal. Lalu, ketikaYesus
sedang makan, perempuan itu menuangkan minyak itu ke atas kepala
Yesus. 8 Tetapi waktu kami murid-murid-Nya melihat hal itu, kami
menjadi marah dan berkata, “Kenapaminyak wangi itu dibuang begitu
saja?! 9Karena kalau kitamenjualminyak itu, pasti kitamendapat uang
yang banyak sekali, lalu uang itu bisa kita bagi-bagikan kepada orang-
orangmiskin.”

10 Tetapi Yesus mengetahui apa yang kami katakan, lalu Dia berkata
kepada kami, “Tidak usah kalian menegur perempuan ini! Karena dia
sudah melakukan perbuatan yang baik bagi-Ku. 11Karena kesempatan
selalu ada bagi kalian untukmenolong orang-orangmiskin.‡ Tetapi Aku
tidakakanselaluadabersamakalian. 12Sebenarnyadenganmeminyaki
tubuh-Ku, dia sudahmenyiapkan tubuh-Kuuntuk dikuburkan.§ 13Yang
Ku-katakan ini benar: Ketika Kabar Baik tentang Aku disebarkan ke
seluruh dunia, apa yang sekarang dilakukan perempuan ini akan terus
dibicarakan, sampai dia tidak akan pernah dilupakan.”

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

murid-Nya, pergi menemui imam-imam kepala 15 dan bertanya, “Apa
yang akan kalian berikan kepada saya kalau saya menyerahkan Yesus
kepada kalian?” Lalu mereka memberikan tiga puluh keping uang
perak kepadanya. 16 Dan mulai saat itu, Yudas mencari kesempatan
untukmenyerahkan Yesus kepadamereka.

Yesusmemberikanmakananuntukmengenang tubuhdandarah-Nya✡
17 Hari pertama pada Perayaan Paskah,* kami datang kepada Yesus

dan berkata, “Dimanakah yang Engkau inginkan kamimempersiapkan
makanan Paskah untuk kita?”

18 Lalu Yesus menjawab, “Pergilah kepada sahabat kita yang di kota
Yerusalem. Katakanlah kepadanya, ‘Bapak, Guru kamimengirim berita
✡ 26:5 Mrk. 14:3-9; Yoh. 12:1-8 * 26:6 Si Penyakit Kulit Banyak ahli tafsir berkata
bahwa kemungkinan besar Simon ini sudah sembuh dari penyakitnya sebelumnya. Penyakit
kulit kusta di zaman Alkitab tidak sama dengan yang disebut kusta pada zaman ini. Lihat
catatan tentang penyakit kulit dalam Mat. 8:2. † 26:7 sebotol Botol tersebut dibuat dari
semacam batu putih yang disebut batu pualam. ‡ 26:11 Ayat 11a Yesus hampir mengutip
Ul. 15:11. § 26:12 menyiapkan tubuh-Ku untuk dikuburkan Orang Yahudi biasanya
menaruh minyak wangi dan rempah-rempah pada mayat orang mati sebelum dikuburkan
(seperti pada Mrk. 16:1). Tetapi perempuan itu (Maria) mungkin tidak tahu bahwa Yesus akan
mati. Dia menuangkan minyak wangi ke tubuh Yesus karena dia mengasihi-Nya dan mungkin
karena dia ingin menghormati-Nya dan berterima kasih kepada-Nya, khususnya karena Yesus
sudah membangkitkan saudaranya Lazarus dari kematian (Yoh. 11:38-44; 12:1-8). ✡ 26:13
Mrk. 14:10-11; Luk. 22:3-6 ✡ 26:16 Mrk. 14:21-26; Luk. 22:7-23; Yoh. 13:21-30; 1Kor.
11:23-25 * 26:17 Paskah Secara harfiah, “Perayaan Roti Tanpa Ragi”— di mana kata-kata
itu menerjemahkan satu kata saja dalam bahasa Yunani. ‘Perayaan Roti Tanpa Ragi’ memulai
padaHari Raya Paskah dan berlangsung selama delapan hari—meliputi duaHari Sabat. Kedua
perayaan tersebut menjadi tergabung. Lihat Kel. 12; Luk. 22:1.
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ini: Waktu-Ku sudah tiba. Dan Aku mau merayakan Paskah bersama
murid-murid-Ku di rumahmu.’ ” 19 Lalu beberapa orang dari kami
murid-murid-Nya yang ditugaskan pergimempersiapkanmakanan un-
tuk Perayaan Paskah, seperti yang sudah diperintahkan-Nya.

20 Sesudah malam tiba, Yesus dan kami makan bersama. 21 Ketika
kami sedang makan, Dia berkata, “Yang Ku-katakan ini benar: Salah
satu dari antara kalian akanmenjual Aku kepadamusuh-musuh-Ku.”

22Hal itu membuat hati kami sangat sedih. Lalu kamimasing-masing
mulai berkata kepada-Nya, “Orang itu pasti bukan saya, ya Tuhan?”

23 Jawab Yesus, “Orang yangmencelupkan rotinya ke dalammangkuk
bersamaAku, dialah yang akanmenjual Aku. 24MemangAku— sebagai
Anak Manusia, akan mati sesuai dengan apa yang sudah tertulis dalam
Kitab Suci. Tetapi celakalah orang yang menyerahkan Aku kepada
musuh-musuh-Ku. Lebih baik kalau orang itu tidak pernah dilahirkan!”

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

mengucapkan syukur kepada Allah untuk roti itu. Lalu Dia menyobek-
nyobeknya, dan sambil 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 memberikan-
nya kepada kami Dia berkata, “Kalian masing-masing, silakan minum
dari cawan ini. 28 Ini adalah darah-Ku— yang akan ditumpahkan
bagi banyak orang, supaya dosa-dosa mereka diampuni. Darah dari
kematian-Ku menjadi tanda bahwa perjanjian yang baru antara Allah
danmanusia sudahresmi. 29YangKu-katakan inibenar: Mulai sekarang
Aku tidak akan minum anggur seperti ini lagi sampai tiba saatnya
kerajaan yang dijanjikan Bapa-Ku sudah nyata. Pada saat itu Aku akan
minum air anggur baru bersama-sama dengan kalian.”

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

Yesus berterus-terang bahwa Petrus akanmenyangkal Dia✡
31 Lalu Yesus berkata kepada kami murid-murid-Nya, “Malam ini

kalian semuaakanberhenti percayakepada-KudanmeninggalkanAku.
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 danmeninggalkan 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.’ ”
✡ 26:30 Mrk. 14:27-31; Luk. 22:31-34; Yoh. 13:36-38
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35 Lalu Petrus berkata, “Kalau memang saya harus mati bersama
dengan Engkau, saya siap! Karena saya tidak akan berkata bahwa saya
tidakmengenal 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, “Kaliandudukdi 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
Yesusmerasa sangat sedih dan hati-Nya sangat tidak tenang. 38Lalu 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.”

39LaluDia pergi sedikit lebih jauhdarimereka, lalu sujuddanberdoa.
Kata-Nya, “Ya Bapa-Ku, kalau bisa, janganlah biarkan Aku menjalani
penderitaan ini!† Tetapi janganlah terjadi seperti yang Aku kehen-
daki, melainkan jadilah seperti yang Engkau kehendaki.” 40 Sesudah
berdoa seperti itu, Diakembali kepadaketigamurid-Nya itudanmelihat
mereka sedang tertidur. Lalu Dia berkata kepada Petrus, “Ternyata satu
jam saja kalian tidak sanggup sadar terus dengan-Ku sambil berdoa!
41 Sadarlah terus sambil berdoa supaya kamu masing-masing tidak
berdosa ketika dicobai oleh iblis. Memang rohmu mau berbuat yang
baik, tetapi tubuhmu tidak sanggup.”

42Untuk yang kedua kalinya Yesus pergi lagi berdoa, “Bapa-Ku, kalau
penderitaan ini tidakmungkinAkuhindari,maka jadilah sesuai dengan
kehendak-Mu.” 43 Ketika Dia kembali, Dia melihat mereka sedang
tidur lagi, karena mereka sangat mengantuk. 44 Jadi Dia meninggalkan
mereka lagi di situ dan pergi berdoa untuk ketiga kalinya. Dia berdoa
lagi untuk hal yang sama. 45 Sesudah itu Dia kembali kepada murid-
murid-Nya itu dan berkata, “Kalian masih tidur dan istirahat— kah?!
Cukuplah sudah! Lihatlah, waktunya sudah tiba! Sekarang Aku
— Anak Manusia, akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa.
46 Bangunlah! Mari kita pergi. Lihat! Orang yang menyerahkan Aku
kepadamusuh-musuh-Ku sudah datang.”

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

seorang dari kami kedua belas murid. Dia datang sebagai penun-
juk jalan bersama orang banyak yang membawa pedang dan tongkat
kayu. Mereka adalah orang-orang yang disuruh oleh para imam kepala
dan para pemimpin Yahudi. 48 Sebelumnya Yudas sudah memberi-
tahukan kepada mereka 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 JawabYesus, “Hai sobat, lakukanlahapayangmenjadi rencanamu.”

✡ 26:35 Mrk. 14:32-42; Luk. 22:39-46 † 26:39 janganlah…menjalani penderitaan ini Secara
harfiah, “jauhkanlah cawan ini daripada-Ku.” ✡ 26:46 Mrk. 14:43-50; Luk. 22:47-53; Yoh.
18:3-12 ‡ 26:49 peluk/memeluk Yesus Secara harfiah, “mencium.” Ini cara yang wajar di
antara orang Yahudi untuk bersalaman.
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Lalu orang-orang itu segera mendekati Yesus dan menangkap-Nya.
51 Tetapi tiba-tiba salah seorang dari kami yang bersama Yesus men-
cabut pedangnya dan menyerang seorang budak imam agung. Tetapi
dia hanyamemotong salah satu telinganya sampai putus.

52Lalu Yesus berkata kepada teman kami itu, “Sarungkan pedangmu
itu kembali! Karena siapa yang membunuh orang dengan pedang
akan mati terbunuh oleh pedang juga. 53 Jangan lupa bahwa Aku
mempunyai kuasa untuk meminta pertolongan dari Bapa-Ku, dan Dia
bersedia segera mengirimkan lebih dari dua belas batalion§ malaikat
untukmenolongAku. 54Tetapi kalauAkumelakukan itu,makaapayang
dinubuatkan dalam Kitab Suci tentang Aku tidak dipenuhi.”

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

Yesus dibawamenghadap sidangMahkamahAgama orang Yahudi✡
57Sesudah itu,mereka yangmenahanYesusmembawa-Nya ke rumah

imam agung— yaitu Kayafas. Para ahli Taurat dan para pemimpin
Yahudi sudah berkumpul di situ. 58 Tetapi Petrus mengikuti Yesus dari
jauh sampai dia ikutmasuk ke halaman rumah imamagung itu. Di sana
dia duduk bersama dengan penjaga-penjaga imam agung itu, supaya
bisa mengetahui apa yang akan terjadi dengan Yesus.

59-60 Waktu itu para imam kepala dan seluruh Mahkamah Agama
berusaha membuktikan bahwa Yesus bersalah, supaya menurut
HukumTauratmerekabisamenjatuhihukumanmati kepada-Nya. Oleh
karena itu mereka mencari-cari lalu menemukan orang yang berpihak
pada mereka yang bersedia memberikan kesaksian palsu melawan
Yesus. Tetapi walaupun cukup banyak orang maju dan memberikan
kesaksian, apa yang mereka katakan berbeda satu sama lain. Karena
itu sidang Mahkamah tidak berhasil membuktikan kesalahan apa
pun pada Yesus. Akhirnya ada dua orang yang maju untuk bersaksi.
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?”

64 Jawab Yesus kepadanya, “Demikianlah. Dan Aku berkata kepada
kalian bahwa mulai sekarang kalian akan melihat Aku sebagai Anak
Manusia† duduk di tempat yang paling terhormat di sebelah Yang

§ 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. † 26:64 Anak Manusia Lihat catatan di Mat. 9:6.
Yang Yesus katakan tentang diri-Nya adalah kutipan dari Mzm. 110:1 dan Dan. 7:13.
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Mahakuasa. Dan ketika Aku datang kembali dari surga, kalian akan
melihat Aku datang dalam awan.”

65 Ketika imam agung mendengar hal itu, dia merobek-robek baju‡
yang sedang dipakainya, dan berkata, “Dia menghina Allah! Buat apa
kita mencari saksi-saksi lain lagi?! Sekarang kalian sudah mendengar
sendiri dia menghina Allah! 66 Jadi apa keputusan kalian?”
Jawabmereka, “Dia bersalah dan harus mendapat hukumanmati!”
67-68 Sesudah itu ada dari antara mereka yang meludahi wajah Yesus

danmenampar-Nya. Merekamenutupmata-Nyadengan sepotongkain.
Dan sambil memukuli Dia, mereka berkata, “Hai Kristus! Kalau kamu
seorangnabi, coba tebak siapa namaorang yang tadimemukul kamu?!”

Petrus berkata bahwa dia tidakmengenal Yesus✡
69 Sementara hal itu terjadi, Petrus sedang duduk di halaman rumah

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

70 Tetapi Petrus menyangkalnya di depan mereka semua dengan
berkata, “Saya tidakmengerti 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, karena dari
logat bahasamu kami tahu bahwa kamu juga orang Galilea.”

74 Lalu Petrus mulai berkata, “Saya tidak kenal orang itu! Kalau saya
bohong, biar TUHANdi surgamenghukumsaya!” Saat diabicara seperti
itu, ayam pun langsung berkokok. 75Dan Petrus segera teringat bahwa
Yesus sudah berkata, “Malam ini sebelum ayam berkokok, kamu sudah
tiga kali berkata tentang Aku begini, ‘Saya tidak kenal orang itu.’ ” Lalu
Petrus pergi ke luar dari halaman rumah itu dan menangis dengan
sangat sedih.

27
Yesus diserahkan kepada Pilatus✡

1 Pagi-pagi sekali pada besok harinya, semua imam kepala dan
pemimpin Yahudi mengatur rencana bagaimanamendorong gubernur
pemerintahan Roma untuk membunuh Yesus. 2Lalu mereka mengikat
danmembawa Dia untuk diserahkan kepada Gubernur Pilatus.

Yudas bunuh diri✡
3 Pada waktu Yudas — yaitu orang yang menjual Yesus, melihat

bahwa Yesus dijatuhi hukum mati, maka dia menyesali perbuatannya.
Lalu ketiga puluh keping uang perak yang sudah diterimanya itu, dia
kembalikan kepada imam-imam kepala dan para pemimpin Yahudi.
‡ 26:65 merobek-robek baju Dalam kebudayaan orang Yahudi, merobek baju adalah tanda
sangat sedih atau sangat tidak setuju. Dalam Mrk. 14:63 Markus menggunakan kata dalam
Bahasa Yunani yang menunjukkan bahwa baju yang dirobek adalah baju dalam yang halus—
bukan jubah, yaitu baju luar yang tebal. Lihat Kej. 37:34, Yos. 7:6, 2Sam. 1:11, 2Raj. 18:37; 19:1.
✡ 26:67-68 Mrk. 14:66-72; Luk. 22:56-62; Yoh. 18:15-18, 25-27 ✡ 27: Mrk. 15:1; Luk. 23:1-2;
Yoh. 18:28-32 ✡ 27:2 Kis. 1:18-19
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4Dia 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!”

5Lalu Yudasmelemparkan uang perak itu ke dalamRumahAllah dan
meninggalkan mereka. Sesudah itu dia pergi ke luar kota dan bunuh
diri dengan cara gantung diri.

6Lalu, waktu imam-imam kepala mengambil uang perak itu, mereka
berkata, “Dalam Hukum Taurat dilarang memasukkan uang ini ke
dalam peti persembahan, karena uang ini adalah hasil dari menjual
nyawaorang.” 7 Jadi, sesudahmembicarakannya,merekamemutuskan
memakai uang itu untuk membeli ladang yang dulu milik seorang
tukangbejanakeramik. Lalu tanah itudijadikan sebagai kuburanuntuk
para pendatang dan orang-orang asing yang meninggal di Yerusalem.
8Olehkarenaperistiwa ini diketahui kepadaparapendudukYerusalem,
maka sampai hari ini ladang itu dikenal dengan nama “Ladang Tumpa-
han Darah.”* 9 Dengan demikian, tanpa mereka sadari, mereka sudah
menepati apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia,
“Merekaakanmengambil ketigapuluhuangperak itu—yaituharga jual

yang ditetapkan oleh orang-orang Israel terhadap Dia,
10 dan mereka akan memakai uang itu untuk membeli sebuah ladang

yang dulu milik seorang tukang bejana keramik. Ini sudah dite-
tapkan TUHAN dan diberitahukan kepada saya.”†

Gubernur Pilatusmemeriksa Yesus✡
11KetikaYesus diperhadapkankepadaGubernurPilatus, dia bertanya

kepada Yesus, “Apakah kamu raja orang Yahudi?”
Jawab Yesus, “Demikianlah.”
12Tetapi ketika imam-imam kepala dan para pemimpin Yahudi mela-

porkan tuduhan-tuduhan tentang kesalahanYesus, Dia tidakmenjawab
apa-apa.

13 Jadi Pilatus berkata kepada-Nya, “Apakah kamu tidak menden-
garkan begitu banyak tuduhan mereka tentang kamu yang mereka
laporkan?”

14 Tetapi Yesus tetap tidak menjawab sepatah kata pun. Karena itu
Pilatus menjadi sangat heran.

Pilatusmenyerahkan Yesus untuk dihukummati✡
15 Setiap tahun pada Hari Raya Paskah di Yerusalem, sudah menjadi

kebiasaan setiap gubernur Roma untuk membebaskan satu orang dari
penjara, sesuai dengan pilihan masyarakat. 16 Pada waktu itu, ada
penjahat terkenal dalam penjara yang juga bernama Yesus, tetapi dia
juga disebut Barabas.
* 27:8 Ladang Tumpahan Darah Secara harfiah, “Ladang Darah.” Maksud kata ‘darah’ dalam
nama ini adalah darah orang yang mati dibunuh. Atau nama ladang itu artinya ‘ladang
yang dibeli dengan uang hasil dari menjual nyawa orang’. † 27:10 Kutipan Nabi Yeremia
Sesuai dengan caramengungkapkannubuatandalamBahasa 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 men-
gungkapkan nubuatan. Ternyata kutipan ini adalah campuran dari Zak. 11:12-13 dan Yer.
32:6-9. ✡ 27:10 Mrk. 15:2-5; Luk. 23:3-5; Yoh. 18:33-38 ✡ 27:14 Mrk. 15:6-15; Luk. 23:13-25;
Yoh. 18:39–19:16
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17 Secara kebetulan, pada pagi itu orang banyak sudah berkumpul
di istana gubernur karena kebiasaan tersebut. Lalu Pilatus bertanya
kepada mereka, “Siapakah yang kalian pilih untuk saya bebaskan?—
Yesus yang juga disebut Barabas, atau Yesus yang sebagian dari kalian
menganggapnya sebagai Kristus?”‡ 18 Pilatus sengaja berbicara seperti
itu karena dia sudah tahu bahwa imam-imam kepala iri hati kepada
Yesus. Dia tahu bahwa alasan itu yangmembuat merekamenyerahkan
Yesus kepadanya.

19 Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya men-
girim pesan kepadanya. “Janganlah kamu apa-apakan orang yang
tidak bersalah itu yang sekarang kamu adili! Karena tadi malam aku
bermimpi tentang dia, dan hal itu sangat menghantuiku.”

20 Sementara itu, imam-imam kepala dan para pemimpin Yahudi
terus menghasut orang banyak supaya mereka meminta Pilatus untuk
membebaskan Barabas danmenjatuhkan 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 ‘Kristus.’ ”
Mereka semua berteriak, “Salibkan dia!”§
23Lalu Pilatus bertanya lagi kepadamereka, “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 menyu-
ruh orang untuk membawa mangkok berisi air kepadanya, lalu dia
mencuci tangannya di hadapan mereka sambil berkata, “Saya tidak
bisa dipersalahkan karena kematian orang ini! Kalian sendirilah yang
menanggung hukuman Allah atas kematiannya.”

25 Semua orang yang ada di situ menjawab, “Ya, biarlah kami dan
anak-anak kami yangmenanggung hukuman Allah atas kematiannya.”

26 Maka Pilatus membebaskan Barabas sesuai dengan permintaan
mereka. Lalu dia menyerahkan Yesus kepada tentaranya dengan per-
intah supayamencambuk danmenyalibkan Dia.

Tentara-tentaramengejek Yesus✡

‡ 27:17 Kristus Lihat catatan di Mat. 1:16. § 27:22 Salibkan dia! Pada zaman Yesus,
pemerintah Roma memakai cara khusus untuk menjatuhkan hukuman mati kepada orang
jahat— yaitu dengan cara disalibkan. Mereka membuat salib dari dua batang kayu yang
dibentuk menjadi seperti huruf T. Sebelum orang jahat itu disalibkan, dia dicambuki sampai
setengahmati laludipakukandenganpakubesarpadakayusalib itu. Kedua tangannyadiangkat
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
hidupberjam-jamatauberhari-hari lamanya, dan sangatmenderita. 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 untukwarga negara kerajaanRoma, hanya berlaku untuk
budak atau orang-orang dari negara-negara jajahan kerajaan Roma. ✡ 27:26 Mrk. 15:16-20;
Yoh. 19:2-3
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27 Lalu tentara-tentara Pilatus itu membawa Yesus masuk ke dalam
bagian istana yang adalah markas mereka, dan mereka memanggil
semua tentara yang lain untuk berkumpul mengelilingi Dia. 28 Lalu
mereka mulai mengejek Yesus sesuai dengan pengakuan-Nya sebagai
raja. Merekamelepaskan semua pakaian-Nya, dan untukmengejek Dia
mereka memakaikan jubah merah kepada-Nya.* 29 Lalu mereka mem-
buat 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. Lalumerekaberlutut di hadapan-NyadenganmengejekDia, “Yang
mulia, raja orang Yahudi!” 30 Lalu mereka meludahi-Nya, mengam-
bil tongkat buluh itu dari tangan-Nya dan memukuli kepala-Nya den-
gan tongkat itu. 31 Sesudah mereka selesai mengejek Dia seperti itu,
mereka membuka jubah merah itu dan menggantinya dengan jubah-
Nya sendiri. Lalumerekamembawa Yesus keluar untuk disalibkan.

Yesus disalibkan✡
32 Pada waktu mereka dalam perjalanan ke luar kota, para tentara

yang membawa Yesus itu bertemu dengan seorang yang berasal dari
kotaKirenebernamaSimon. Danmerekamemaksa†diauntukmemikul
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 membuang undi.§ 36 Lalu
mereka duduk di situ untuk menjaga Dia. 37 Kemudian mereka
memasang tulisandi bagianatas salib-Nyayangmenjelaskanalasannya
Dia disalibkan. Tulisan itu seperti ini, “Inilah Yesus, raja orang Yahudi.”

38 Sesudah itu mereka juga menyalibkan dua orang pencuri bersama
denganYesus, yang seorangdi sebelahkanan-Nyadanyang seorang lagi
di sebelah kiri-Nya. 39Orang-orang yang lewat di tempat itu mengejek
Dia. Dengan menggeleng-gelengkan kepala 40 mereka berkata, “Hai,
kamu yang dulu berkata bahwa kamu akan merobohkan Rumah Allah
dan membangunnya kembali hanya dalam tiga hari saja! Kalau kamu
benar-benar Anak Allah, selamatkan dirimu! Turun dari salib itu!”

41 Begitu juga imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan pemimpin-
pemimpinYahudimenertawakandanmengejekYesus. Merekaberkata,
42 “Orang-orang lain bisa dia selamatkan, tetapi dirinya sendiri dia
tidak bisa selamatkan! Kalau dia benar-benar raja orang Israel, biarlah
* 27:28 jubah merah … Jubah warna merah (yang seperti warna darah) selalu dipakai oleh
komandan-komandan tentara. ✡ 27:31 Mrk. 15:21-32; Luk. 23:26-43; Yoh. 19:17-27 † 27:32
memaksa menerjemahkan istilah khusus dalam bahasa Yunani, yang juga bisa diterjemahkan
“memerintah.” Semua provinsi di mana pemerintah Roma menjajah masyarakat, semua
tentara Roma diperbolehkan untuk memerintah masyarakat untuk memikul barang apa saja.
Kejadian ini menunjukkan bahwa Yesus sudah menjadi terlalu lemah untuk bisa memikul
salib-Nya sendiri. ‡ 27:33 Golgota … Nama yang disebut Matius untuk tempat itu berasal
dari bahasa Ibrani sehari-hari. Dalambahasa Latin— yaitu bahasa Italia dan ibukotanya Roma,
itu disebut Kalvari. Bukit itu ada di sebelah utara Yerusalem. Nama bukit itu bukan karena
ada tengkorak-tengkorak manusia di sana. Tetapi di bukit itu kebetulan ada batu besar yang
menonjol yang bentuknya seperti tengkorakmanusia. § 27:35 undiMatiusmembuat ayat ini
supayamirip denganMzm. 22:18.
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dia turun dari salib itu sekarang! Dengan begitu kami bisa percaya
kepadanya. 43Menurut perkataannya sendiri, dia yakin kepada Allah.
Jadi, kalau ‘Allah benar senang kepada dia’ biarlah Allah menyela-
matkan dia sekarang.* Karena memang pernah dia berkata, ‘Aku
adalah Anak Allah.’ ” 44 Dan kedua penjahat yang disalibkan bersama-
sama dengan Yesus juga ikut menghina Dia.

Yesusmati✡
45 Pada jam dua belas siang, tiba-tiba seluruh daerah di sekitar situ

menjadi gelap sampai jam tiga sore. 46 Kira-kira jam tiga sore Yesus
berteriak dengan suara keras, “Eli, Eli, lama sabaktani?”— yang artinya,
“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 memanggil 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,‡ danmemberikan-
nya ke mulut Yesus supaya diminum-Nya. 49 Tetapi orang-orang lain
berkata, “Tunggu! Janganberikandulu. Marikita lihatkalauEliadatang
untukmenyelamatkan dia.”

50 Kemudian Yesus berteriak dengan suara keras lalu menghem-
buskan napas terakhir.

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

54Ketika komandankompi danpara tentara yangmenjagaYesusmeli-
hat gempa bumi dan keajaiban yang lain itu, mereka sangat ketakutan
dan berkata, “Sungguh, Orang ini benar-benar Anak Allah!”

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

Mayat Yesus dikuburkan✡

* 27:43 biarlah Allahmenyelamatkan dia…Waktumerekamengejek Yesus, merekamengutip
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 dalam
Mzm. 69:22. § 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 yang memisahkan
manusia dari Allah. (Lihat Kel. 26:31-33, Ibr. 9:1-8.) * 27:56 Yakobus dan Yohanes Secara
harfiah “kedua anak Zebedeus.” ✡ 27:56 Mrk. 15:42-47; Luk. 23:50-56; Yoh. 19:38-42
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57 Ketika hampir malam, datanglah seorang kaya yang bernama
Yusuf. Dia berasal dari kota Arimatea, dan dia juga sudah sering
mengikut Yesus. 58 Dia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat
Yesus. Lalu Pilatus memerintahkan tentaranya supaya mayat Yesus
diberikan kepada Yusuf. 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.
Kemudian mulut gua kuburan itu ditutup dengan menggulingkan batu
besar yang sudah disediakan sebagai penutup. Sesudah itu Yusuf dan
orang-orang lain itu pulang. 61Waktu mereka mengurus mayat Yesus,
Maria yang dua itu dudukmenghadapmulut gua kuburan itu.

Kuburan Yesus dijaga
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 sampai hari
ketiga. Jangan-janganmurid-muridnyamencuri mayatnya danmengu-
mumkan bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Kalau
itu terjadi, penyesatan itu akan lebih buruk daripada penyesatan yang
pertama ketika dia mengaku dirinya sebagai Kristus.”

65 Pilatus berkata kepada mereka, “Saya izinkan. Bawalah mereka
yang saya tugaskan dan lakukanlah segala sesuatu yang diperlukan un-
tuk mengamankan kuburan itu.” 66 Lalu pemimpin-pemimpin Yahudi
itu pergi bersamapara tentara penjaga ke kuburan itu. Merekamenem-
pelkan segel resmi pada batu penutup kuburan itu, lalu tentara itu tetap
berjaga-jaga di situ.

28
Yesus hidup kembali danmenampakan diri-Nya kepada ibu-ibu

1 Sesudah lewat Hari Sabat, pagi-pagi sekali pada hari Minggu, Maria
— yang dari kampungMagdala, danMaria lain yang tersebut itu✡ pergi
melihat kuburan Yesus.

2 Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang luar biasa. Itu terjadi waktu
salah satu malaikat turun dari surga danmenggulingkan batu penutup
dari pintu kuburan. Sesudah itu, dia duduk di atas batu itu. 3 Tubuh
malaikat itu bersinar terang seperti kilat, dan pakaiannya putih sekali
seperti awan putih. 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 tempatmayat-Nyadiletakkan. 7Sekarang cepatlahpergi danberi-
tahukanlah kepadamurid-murid-Nya seperti ini, ‘Yesus sudah dibangk-
itkan dari kematian! Dan sekarang Dia pergi ke Galilea lebih dulu dari
✡ 28:1 Mat. 27:56, 61
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kalian. Kalian akan bertemu dengan Dia di sana.’ Perhatikanlah berita
ini yang saya sudah sampaikan kepadamu.”

8 Lalu kedua perempuan itu segera meninggalkan kuburan itu. Den-
gan rasa takut bercampur senang mereka berlari untuk memberi-
tahukan 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* supayamereka 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
danmelaporkan kepada imam-imamkepala tentang semua yang sudah
terjadi. 12 Jadi para imamkepala segeramengadakan rapat denganpara
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
gubernurmendengar cerita itu, kamiakanberbicaradengandia supaya
kalian tidak dihukum.” 15 Lalu mereka menerima uang sogok itu dan
menyebarkan 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. 17 Ketika kami bertemu
dengan Yesus di bukit itu, kami sujud menyembah-Nya, walaupun
hal itu sangat mengherankan sampai ada di antara kami yang sulit
percaya bahwa itu benar-benar terjadi. 18 Lalu Yesus mendekati kami
dan berkata, “Allah sudah memberikan segala kuasa kepada-Ku untuk
memerintah semua ciptaan-Nya— baik yang ada di surga, maupun
yang ada di bumi. 19 Karena itu, pergilah dan ajarlah orang-orang
dari setiap suku-bangsa supaya mereka menjadi murid-Ku. Baptislah
mereka sebagai orang yang mengikut Aku, Bapa-Ku, dan Roh Kudus.†
20Danajarlahmereka supaya taatkepadasemuayangsudahKu-ajarkan
kepada kalian. Dan yakinlah: Roh-Ku akan selalu menyertai setiap
kalian sampai akhir dunia.”
* 28:10 para pengikut-Ku Secara harfiah, “saudara-saudara-Ku” Di sini kata itu artinya bukan
para saudara kandung Yesus, tetapi paramurid dan saudara-saudari yang percaya kepada-Nya.
✡ 28:15 Mrk. 16:14-18; Luk. 24:36-49; Yoh. 20:19-23; Kis. 1:6-8 † 28:19 sebagai orang
yangmengikut … Secara lebih harfiah, “ke dalam nama Bapa, nama-Ku, dan nama Roh Kudus.”
Sesuai dengan kebudayaan orang Yahudi pada zaman Yesus, ‘nama’ di sini artinya seluruh
kepribadian. Maksud Yesus di sini bukan hanya sekedar mengucapkan ketiga Nama itu ketika
orang-orang dibaptis. Pada zaman Yesus, baptisan adalah upacara yang menyatakan bahwa
orang yang dibaptis sudahmenjadi 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 kedatangan Yesus✡
1-2 Inilah Kabar Baik* tentang Kristus† Yesus— Anak Allah.‡ Kejadian

ini dimulai seperti yang dulu sudah ditulis oleh Nabi Yesaya dalam
bukunya. Yesaya menulis apa yang Allah katakan kepada Anak-Nya
seperti ini,
“Perhatikanlah: Aku akan mengutus seorang pemberita lebih dulu,

supaya dia menyiapkan jalan sebelum Akumengutus Engkau.”✡
3 “Orang itu akanmengajar dengan suara yang keras di padang gurun,

‘Mari kita menyiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan! 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 Allah mengampuni kamu. Dan untuk menun-
jukkan bahwa kamu mau terus mengikut Tuhan, datanglah kepada

✡ 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’. 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 pada zaman
itu juga diurapi. Yesus pantas disebut ‘Yang diurapi’ karena Dia mempunyai jabatan sebagai
nabi, Raja Agung, dan ImamAgung kita (Ibr. 4-10). Karena beberapanubuatan dalambukupara
nabi danMazmur, secara umum pada zaman Yesus orang Yahudi mengetahui arti dari ‘Kristus’
sebagai Raja Penyelamat yang Allah janjikan, yang akan berasal dari keturunan Raja Daud,
dan yang akan membebaskan bangsa Israel dari orang-orang yang memusuhinya, mendirikan
suatu pemerintahan dengan kuasa Allah, dan memerintah dengan adil. Lihat Yes. 9:5-6, Kej.
3:15; Ul. 18:18-19; Mik. 5:2; Zak. 12:10-14; Mal. 3:1; 4:5-6; Mzm. 2, 16, 22, 40, 110. ‡ 1:1-2
Anak Allah Sebelum Yesus dilahirkan ke dunia ini, Allah sudah memberitahukan dalam Mzm.
2:7, “Engkau adalah Anak-Ku. Hari ini Aku mengumumkan bahwa Aku adalah Bapa-Mu.”
Penulis Surat Ibrani dalam Perjanjian Baru berkata (di Ibr. 1:5) bahwa ayat itumengenai 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 sebelumdilahirkan ke dunia ini, dan kita
menyebut-Nya ‘AnakAllah’ sesuai denganFirmanAllah. Dandari Lukas 1:35, sudah jelas bahwa
Maria mengandung Yesus bukan karena berhubungan seks dengan Allah atau laki-laki, tetapi
oleh karena kuasa Roh Kudus (Yoh. 4:24). ✡ 1:1-2 Mal. 3:1 § 1:3 Kutipan dari Yes. 40:3
Markus mengutip ayat ini dari Septuaginta (LXX) — yaitu terjemahan kuno ke dalam bahasa
Yunani, bukan langsung dari teks Ibrani, sehingga ayat yang terdapat dalam Yes. 40:3 tidak
persis sama. Para pembaca Yesaya pasal 40 dalam zaman sebelum Kristus membaca ayat ini
dengan menyebut TUHAN (yang merujuk ke YHWH), tetapi Markus mengutip ayat ini dengan
merujuk kepada Tuhan Yesus— sesuai kutipan di ayat 2 dari Mal. 3:1.
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saya supaya saya membaptis kamu.”* 5 Lalu datanglah orang banyak
dari seluruh provinsi Yudea dan juga kota Yerusalem kepada Yohanes
di Sungai Yordan. Mereka semua mengaku dosa-dosa mereka kepada
Allah, lalu Yohanes membaptis mereka di situ. 6 Cara 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.

7Dia jugaberkatakepadamerekabegini, “Tidak lama lagi akandatang
Seorang yang lebih berkuasa dari saya. Sebenarnya saya tidak layak
untukmelayaniDia,walaupunhanya tundukdanmembuka tali sandal-
Nya.† 8 Saya hanya dapat membaptis kalian dengan air, tetapi Dia yang
lebih berkuasa dari saya akanmembaptis kalian dengan Roh Kudus.”

Yohanes Pembaptis membaptis Yesus
9 Beberapa waktu kemudian, Yesus datang dari kampung Nazaret di

provinsi Galilea. Lalu Yohanesmembaptis Dia di Sungai Yordan. 10Pada
waktu Yesus keluar dari air, tiba-tiba Dia melihat langit terbelah dan
Roh Allah turun ke atas Dia dalam bentuk burung merpati. 11 Lalu
terdengar suara Allah dari surga yang berkata, “Engkau adalah Anak-
Ku yang sangat Ku-kasihi, dan Engkaumenyenangkan hati-Ku.”

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

sepi. 13 Empat puluh hari lamanya Yesus tinggal di daerah sepi itu— di
mana ada banyak binatang liar. Dan pada waktu itu iblis berulang kali
berusaha untuk mencobai Dia, tetapi tidak pernah berhasil. Lalu para
malaikat datangmelayani Yesus.

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

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

16 Waktu Yesus berjalan di pinggir Danau Galilea, Dia melihat dua
orang nelayan sedang melemparkan jala mereka ke dalam danau.
Mereka adalah Simon— yang juga disebut Petrus, dan adiknyaAndreas.
* 1:4 membaptis Dalamkebanyakan terjemahanAlkitab kata dasar ‘baptis’ langsung dipinjam
dari bahasaYunani. Artinya adalahmencelupkanataumemasukkan sesuatu sebentar kedalam
air. Sebelum Yohanes Pembaptis memulai pelayanannya, sudah ada golongan-golongan orang
Yahudi yang melakukan baptisan sebagai syarat atau simbol agama yang menggambarkan
permohonan kepada Allah untuk dibersihkan dari dosa dan minat hidup tanpa berdosa.
Untuk kita orang Kristen, baptisan masih mempunyai arti yang sama, tetapi diberi arti yang
baru dan lebih dalam lagi. Pertama, baptisan adalah tanda bahwa kita sudah mengambil
keputusan untuk mengikut Yesus seumur hidup. Karena Yesus sudah membersihkan kita dari
dosa, baptisan juga menunjukkan bahwa kita akan terus berusaha hidup bersih dari dosa
dan sesuai kehendak Allah. Dan arti dalam dari baptisan adalah bahwa secara rohani kita
sudah dikuburkan bersama Yesus dan sudah ikut dihidupkan kembali bersama Yesus. Berarti
sekarang kita menjalani hidup yang baru. Lihat Kis. 2:38; Rom. 6:3-4; Gal. 3:26-28; Kol.
2:12-13. † 1:7 melayani Dia … Secara harfiah, “tunduk dan membuka tali sandal-Nya.”
Pada zaman Yesus, semua orang memakai sandal yang terbuat dari kulit binatang, sehinga
gampang sekali kaki menjadi kotor saat berjalan. Oleh karena itu, waktu tamumasuk ke dalam
rumah, biasanya seorang budak atau pembantu ditugaskan untuk membuka tali sandal dan
mencuci kaki tamu. Jadi frasa tersebut menggambarkan bahwa Yohanes merasa tidak layak
untuk mengambil pekerjaan seperti itu bagi seorang Kristus. ✡ 1:11 Mat. 4:1-11; Luk. 4:1-13
✡ 1:13 Mat. 4:12-22; Luk. 4:14-15; 5:1-11
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17Lalu Yesus berkata kepada mereka, “Mari ikut Aku. Pekerjaan kalian
bukan lagi penjala ikan, tetapi Akuakanmengajar kalianuntukmenjar-
ing orang-orang supayamerekamenjadi pengikut-Ku.”

18 Pada waktu itu juga mereka langsung meninggalkan jala mereka
dan mengikut Yesus. 19-20 Yesus berjalan sedikit dari tempat itu, dan
Dia melihat lagi dua orang nelayan yang sedang memperbaiki jala-jala
merekadi dalamperahu. Mereka adalahYakobusdanadiknya, Yohanes
— anak-anakdari Zebedeus. Begitu Yesusmelihatmereka, Dia langsung
memanggil mereka. Pada waktu itu juga mereka meninggalkan Zebe-
deus dan beberapa anak buahnya, lalu mengikut Yesus.

Yesusmengusir roh jahat dari orang Kapernaum
21 Sesudah itu Yesus danmurid-murid-Nya pergi ke kota Kapernaum.

Pada Hari Sabat Dia masuk ke rumah pertemuan orang Yahudi‡ dan
mengajar di situ. 22 Semua orang yang mendengarkan ajaran-Nya
merasa heran sekali, karena Dia berbicara seperti seorang pemimpin
yang mempunyai kuasa untuk memerintah. Ajaran-Nya bukan seperti
ajaran para ahli Taurat.

23Dan 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 itumengguncang-guncangkan orang itu dengan
keras sekali, lalu keluar dari orang itu sambil berteriak. 27Semua orang
yang melihat kejadian itu menjadi heran sekali lalu berkata satu sama
lain begini, “Wah! Luar biasa! Ini suatu ajaran yang baru! Orang
ini mempunyai kuasa sehingga roh-roh jahat taat kepadanya.” 28 Lalu
berita tentang Yesus tersebar dengan cepat sekali di seluruh provinsi
Galilea.

Yesusmenyembuhkan banyak orang✡
29 Waktu Yesus dan keempat murid-Nya keluar dari rumah perte-

muan itu, mereka langsung masuk ke rumah Petrus* dan Andreas.
Yakobus dan Yohanes juga ikut. 30Dan ketikamerekamasuk, ada orang
yang memberitahukan kepada Yesus bahwa ibu mertuanya Petrus
sedang berbaring di tempat tidur karena sakit demam. 31Maka Yesus
datangkepadanyadanmemegang tangannya, lalumembantunyauntuk
duduk. Pada waktu itu juga demamnya hilang. Lalu ibu itu bangun

‡ 1:21 Rumah pertemuan orang Yahudi Dalambahasa Yunani disebut “sinagoge.” Pada zaman
Perjanjian Baru, rumah-rumah pertemuan dipakai untuk pertemuan umum orang Yahudi
setempat, dan juga sebagai tempat berdoa dan mendengar Firman Allah. Rumah pertemuan
berbeda dari Rumah Allah yang ada di kota Yerusalem— yang juga disebut Bait Allah. Persem-
bahan kurban bakaran hanya dilakukan di Rumah Allah, sedangkan rumah-rumah pertemuan
dibangun di setiap kota dan kampung di mana orang Yahudi tinggal. § 1:24 -mu Di ayat ini,
kata ganti untuk nama Yesus memakai huruf kecil. Walaupun roh jahat ini tahu bahwa Yesus
adalah Anak Allah, dia tidak sesungguhnyamenghormati dan tunduk kepada-Nya. Bandingkan
Yak. 2:19. ✡ 1:28 Mat. 8:14-17; Luk. 4:38-41 * 1:29 Petrus Secara harfiah, ‘Simon’.
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danmelayani mereka. 32 Sore harinya, pada waktu hari hampir gelap,†
orang-orang di kota itu membawa kepada Yesus semua orang yang
sakit dan yang dikuasai setan-setan. 33Hampir semua penduduk kota
Kapernaum berkumpul di depan rumah Petrus dan Andreas. 34 Lalu
Yesus menyembuhkan mereka dari segala macam penyakitnya. Dia
juga mengusir setan-setan yang menguasai banyak orang. Dia tidak
mengizinkan setan-setan ituuntukbicara, karena roh-roh itu tahu siapa
Dia.‡

Yesusmemberitakan Kabar Baik di provinsi Galilea✡
35 Besok paginya, waktu hari masih sangat gelap, Yesus bangun dan

meninggalkan rumah itu lalu pergi ke daerah yang sepi untuk berdoa.
36Waktu Petrus dan teman-temannyamelihat bahwa Yesus tidak ada di
dalam rumah itu, mereka pergi mencari Dia. 37 Sesudah menemukan
Dia mereka berkata, “Mari kita pulang, karena semua orang sedang
mencari Bapa.”

38 Tetapi Dia menjawab, “Lebih baik kita pergi ke tempat lain, ke
kampung-kampung yang ada di daerah ini, supaya Aku bisa mengajar
tentangKabarBaikdi situ juga. Karenauntuk itulahAkudatang.” 39 Jadi
Dia pergi ke semua tempat di provinsi Galilea dan mengajar dalam
rumah-rumahpertemuanmereka. Dia jugamengusir banyak setandari
orang-orang.

Yesus menyembuhkan seorang yang menderita penyakit kulit yang
menular✡

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

41Yesus sangatmengasihani orang itu, jadi Diamenjamahnya* sambil
berkata, “Akumaumenyembuhkan kamu. Sembuhlah!” 42 Saat itu juga
penyakit kulit orang itu langsung hilang dari orang itu dan dia betul-
betul sembuh.

43 Lalu Yesus langsung menyuruh orang itu pergi dan dengan tegas
melarang, 44 “Jangan beritahukan kepada siapa pun tentang apa yang
terjadi padamu! Pergilah dulu kepada salah satu imam dan tunjukkan
† 1:32 hari hampir gelap Hari Sabat untuk orang Yahudi dimulai dari matahari tenggelam
pada hari Jumat, sampai matahari tenggelam pada hari Sabtu. Jadi penduduk di kota itu
menunggu sampai Hari Sabat selesai supaya bisa membawa orang-orang sakit kepada Yesus.
Dan sebelum matahari turun, ibu mertua Petrus melayani mereka dengan makan siang yang
sudah disediakan sebelum Hari Sabat, sebab menurut Hukum Taurat tidak boleh menyalakan
api dan memasak pada Hari Sabat. ‡ 1:34 tahu siapa Dia Maksudnya bukan bahwa
setan-setan tahu nama-Nya ‘Yesus’, tetapi seperti yang terjadi di Markus 5:7, mereka berteriak
begini, “Engkau adalah Anak Allah.” Jadi sudah jelas bahwa setan-setan sudah tahu hubungan
Yesus dengan Allah. Kalau begitu, kenapa Yesus tidakmau setan-setanmenyiarkan berita yang
benar itu tentang diri-Nya? Tentu sebabnya adalah bahwa setan-setan tidak cocok menjadi
saksi tentang diri-Nya. ✡ 1:34 Luk. 4:42-44 ✡ 1:39 Mat. 8:1-4; Luk. 5:12-16 § 1:40
penyakit kulit yangmenularPenyakit kulit yangdimaksudkan tidak samadenganpenyakit yang
disebut ‘kusta’ pada zaman sekarang. Menurut Hukum Taurat para penderita penyakit kulit
seperti ini dianggap najis. Mereka tidak bolehmendekati orang-orang sehat, tidak bolehmasuk
ke dalam rumah pertemuan Yahudi, dan harus tinggal di luar kampung atau kota. Lihat Im.
13. * 1:41 menjamah Karena peraturan-peraturan yang ada dalam Hukum Taurat tentang
penderita penyakit kulit yangmenular, orang sehat jarangmenjamah atau bersentuhandengan
mereka. Tetapi dalamayat ini Yesusmenjamahorang sakit ini. KarenamemangDia tahubahwa
orang itu akan sembuh.



Markus 1:45 86 Markus 2:10

badanmu kepadanya. Lalu berikan persembahan kepada Allah, seperti
yang sudah diperintahkan oleh Musa kepada setiap orang yang sudah
disembuhkan dari penyakit kulit.† Dengan demikian semua orang akan
tahu bahwa kamu betul-betul sudah sembuh.”

45 Tetapi orang itu pergi dan menceritakan 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 men-
jadi penuh karena banyak orang. Bahkan di depan pintu pun tidak ada
lagi tempat untuk berdiri. 3 Sementara itu, ada empat orang datang
kepada Dia dengan membawa seorang laki-laki yang lumpuh yang
terbaring di atas kasur. 4 Tetapi karena terlalu banyak orang, maka
mereka tidak bisa membawa dia langsung kepada Yesus. Oleh karena
itu, mereka membawa dia naik dengan kasurnya ke atap rumah dan
membongkarnya tepat di tempat Yesus berada. Lalu mereka menu-
runkan orang lumpuh itu dengan kasurnya di depan Yesus. 5 Waktu
Yesus melihat mereka melakukan itu, Dia tahu bahwa orang-orang ini
sangat yakinbahwaDiaberkuasauntukmenyembuhkanorang lumpuh
ini. Maka Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, “Hai pemuda, Aku
sudahmengampuni dosa-dosamu.”

6 Tetapi ada beberapa orang ahli Taurat yang sedang duduk di situ.
Waktu mereka mendengar Yesus berkata begitu, mereka menyalahkan
Diadenganberpikirbegini, 7“Berani sekali orang ini berkatabegitu! Dia
sudahmenghinaAllah! Tidakada seorangpunyangbolehmengampuni
dosamanusia, selain Allah sendiri.”

8 Waktu itu juga Yesus langsung tahu apa yang mereka pikirkan.
Lalu Dia menegur mereka, “Aku tahu bahwa kalian ragu-ragu dalam
hati tentang apa yang Aku katakan itu! 9 Tentu kalian sulit menerima
ketika Aku berkata kepada orang lumpuh ini, ‘Aku sudah mengam-
puni dosa-dosamu.’ Apakah lebih mudah bagi kalian menerima kalau
Aku katakan kepadanya, ‘Bangunlah, angkat kasurmu dan pulanglah’?
10Tetapimelalui perkataan ini Akumembuktikan kepada kalian bahwa

† 1:44 diperintahkan olehMusa… penyakit kulit Perintah tersebut terdapat dalam Im. 14:1-32.
Kalau imam sudah setuju bahwa orang itu sembuh, maka orang itu harus datang kembali
dengan membawa dua ekor burung yang masih hidup ke Rumah Allah, supaya seorang imam
bisa mengadakan upacara pembersihan dari penyakit kulit. Satu ekor dipotong di atas piring
yang penuh dengan air— supaya darahnya tercampur dengan air itu. Lalu imamyang bertugas
memercikkan air yang sudah tercampur darah itu kepadanya. (PL tidakmenuliskan 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 RumahAllah di Yerusalem, karena persembahan-persembahan seperti ini tidak dilakukandi
rumah-rumah pertemuan di kampung-kampungmereka. ✡ 2: Mat. 9:1-8; Luk. 5:17-26
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AkusebagaiAnakManusia*berhakuntukmengampunidosamanusia!”
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. Semuaorangyangmelihat hal itu sangat heran, danmerekamemuji
Allah begini, “Kita belum pernahmelihat keajaiban yang seperti ini!”

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

datang kepada-Nya, lalu Dia mengajar mereka. 14 Sesudah mengajar,
Yesus berjalan lagi dari tempat itu danmelihat seorang petugas pemer-
intah sedang duduk di tempat kerjanya. Pekerjaan orang itu adalah
penagih pajak† dari masyarakat untuk diberikan kepada pemerintah
Roma. Nama orang itu adalah Matius‡— anak Alfeus. Yesus mendekati
dia dan berkata begini, “Mari, ikutlah Aku!” Waktu itu juga Matius
langsung berdiri danmengikut Yesus.

15 Lalu Yesus dan murid-murid-Nya makan malam di rumah Matius.
Teman-teman sekerja Matius, dan orang-orang lain yang juga diang-
gap berdosa§ ikut makan bersama mereka. Pada waktu itu banyak
orang sering mengikuti Yesus. 16 Beberapa ahli Taurat dari kelompok
Farisi* datang danmelihat bahwa Yesus sertamurid-murid-Nya sedang
makan bersama dengan orang-orang yang dianggap berdosa itu. Lalu
mereka berkata kepadamurid-murid-Nya, “Kenapa guru kalianmakan
bersama dengan para penagih pajak dan orang-orang berdosa lain-
nya?!”

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

* 2:10 Anak Manusia Waktu Yesus tinggal di dunia, Dia sering menyebut diri-Nya “Anak
Manusia.” Tetapiarti istilah inibukanmengarahkepadakata ‘anak’. Dalambahasa 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. Dalampenerjemahan ini, ‘yaitu Aku’ sering ditambah supaya jelas bahwa
Yesus sedang berbicara tentang diri-Nya sendiri. ✡ 2:12 Mat. 9:9-13; Luk. 5:27-32 † 2:14
penagih pajak Pada zaman Yesus, Israel dijajah oleh kerajaan Roma. Jadi kalau orang Yahudi
menjadi penagih pajak, dia dianggap sebagai orang yang sudahmenyangkal 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 dalamMat. 9:9-13; 10:3. § 2:15 juga dianggapberdosa Semuapenagih pajak dianggap
orang berdosa. Lihat catatan di ayat 14. * 2:16 kelompok Farisi adalah kelompok orang
Yahudi yang selalu mempertahankan bahwa semua peraturan Musa dan yang ditambah oleh
nenek moyang orang Yahudi harus diikuti secara teliti. Oleh karena itu banyak dari mereka
berbangga begini, “Kami ini yang sangat berkenan di pandangan Allah.” Oleh karena itu
juga kebanyakanmereka juga tidak senang kepada Yesus, karena Dia tidak termasuk golongan
mereka, danmerekamenjadi iri hati karena banyak orangmengikuti Dia.
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Yesus menjawab pertanyaan tentang kenapa murid-murid-Nya tidak
berpuasa✡

18Pada hari yang lain, seperti kebiasaannenekmoyang 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. Mengapamurid-muridmu tidak?”

19 Yesus menjawab dengan memberikan contoh yang menunjukkan
persamaan, “Pasti tidak ada tamu-tamu dalam suatu pesta pernika-
han disuruh berpuasa selama pengantin laki-laki masih ada bersama
mereka! Begitu juga selama Aku masih bersama murid-murid-Ku,
mereka tidak akan berpuasa. 20Tetapi coba kalian pikir apa yang akan
terjadi kalau pengantin laki-laki dibunuh oleh musuh-musuhnya. Hal
itulah yang akan terjadi dengan Aku, dan pada waktu itulah murid-
murid-Ku akan berpuasa sebagai tanda berdukacita.”

21Lalu 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 akan membuat bagian yang robek itu
tambah robek lagi. 22Begitu juga dengan air anggur yang baru.† Anggur
itu tidak bisa diisi ke dalam kantong kulit yang lama. Karena waktu air
anggur itu menguap dan udaranya tidak bisa keluar, kantong itu akan
menjadi rusak. Akhirnya air anggur akan tumpah dan kantong kulit
itu dibuang saja. Karena itu, air anggur yang baru harus diisi ke dalam
kantong kulit yang baru juga.”‡

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

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

25 Lalu Yesus menjawab mereka, “Tentu kalian sudah tahu cerita
tentangDaud pada saat dia dan orang-orang yangmengikutinya sedang
lapar dan membutuhkan makanan. 26 Daud masuk ke dalam Kemah
TUHAN untuk meminta roti kepada Abyatar— yang pada waktu itu
bertugas sebagai imamagung. Roti yang diberikan kepadaDaud adalah
roti yang selalu ditaruh di Tempat Suci di dalam Kemah TUHAN. Sedan-
gkan menurut peraturan Hukum Taurat, roti itu hanya bisa dimakan

✡ 2:17 Mat. 9:14-17; Luk. 5:33-39 † 2:22 air angguryangbaruAir dari buahangguryangbaru
diperas disebut ‘air anggur baru’ dan rasanya manis. Air anggur baru yang disimpan dalam
waktu tertentu akanmengalami proses fermentasi. Semakin lama disimpan, kadar alkoholnya
akan semakin tinggi. Pada zamanAlkitab, yangdisebut ‘anggurbaru’ bisamengandungalkohol,
tetapi tidak setinggi kadar alkohol anggur lama. ‡ 2:22 yang lamadanyangbaruDalamkedua
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. Ternyata, seperti kain baru dan anggur baru, pengajaran Yesus tidak bisa disatukan
dengan ajaran yang lamadari nenekmoyang. Hal yang sama juga bisa dilihat dalam cerita yang
berikut. ✡ 2:22 Mat. 12:1-8; Luk. 6:1-5
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oleh para imam.✡ Tetapi, karena mereka membutuhkan makanan,
maka apa yang dilakukan Daud pada saat itu tidak dianggap berdosa.”

27LaluYesusberkata lagi kepadaorang-orangFarisi itu, “TUHANmen-
gadakanHari Sabat untukmenolongmanusia— bukanuntukmembuat
hidup manusia menjadi budak Hari Sabat! 28 Begitu juga Aku sebagai
Anak Manusia adalah Tuhan yang punya kuasa untuk menentukan
semua, termasuk apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada Hari
Sabat.”

3
Yesus menyembuhkan orang yang tangannya lumpuh sebelah pada

Hari Sabat✡
1Padawaktu Yesusmasuk lagi ke dalam salah satu rumah pertemuan

orang Yahudi,* di situ ada seorang laki-laki yang salah satu tangannya
sudah lumpuh. 2 Di situ juga ada beberapa orang Farisi† yang sedang
mengawasi Yesus dengan baik. Karena mereka sudah merencanakan,
kalau Dia menyembuhkan orang itu pada Hari Sabat, mereka akan
melaporkan Dia kepada pemimpin-pemimpin Yahudi.

3Lalu Yesus berkata kepada orang yang tangannya lumpuh itu, “Mari
berdiri di depan sini.” 4 Dan Yesus bertanya kepada mereka, “Menurut
Hukum Taurat, apa yang boleh kita perbuat pada Hari Sabat? Apakah
kita diizinkan berbuat baik, atau berbuat jahat? Atau apakah kita
diizinkan menyelamatkan nyawa orang, atau membunuh?” Tetapi
tidak ada yangmenjawab.

5 Lalu Yesus melihat ke sekeliling orang-orang itu dengan marah,
tetapi Dia jugamerasa sedih karenamereka begitu keras kepala. Kemu-
dian Dia berkata kepada orang yang tangannya lumpuh itu, “Luruskan
tanganmu ke depan.” Lalu orang itu mengarahkan tangannya, dan
dia pun langsung sembuh! 6 Sesudah orang-orang Farisi keluar dari
rumah pertemuan itu, mereka langsung bertemu dengan teman-teman
raja Herodes untukmengatur rencana bagaimana caranya untukmem-
bunuh Yesus.

Yesusmenyembuhkan banyak orang di pinggir danau
7 Sesudah itu Yesus dan murid-murid-Nya meninggalkan tempat itu

dan pergi ke Danau Galilea. Banyak orang mengikuti mereka dari
belakang— yaitu orang dari provinsi Galilea dan Yudea. 8Dan ada juga
yang datang dari Yerusalem, daerah Idumea, dan dari daerah sebelah
timur Sungai Yordan. Ada juga dari daerah sekitar Tirus dan Sidon.
Mereka semuadatangkarenamereka sudahmendengar tentanghal-hal
luar biasa yang Yesus lakukan.

9 Waktu Yesus melihat banyak sekali orang yang berkumpul, Dia
berkata kepadamurid-murid-Nya, “Tolong siapkan perahu, supaya Aku
mengajar dari atas perahu itu. Karena kalau Aku mengajar dari sini,
nantiAku terjepit.” 10Padahari ituYesusmenyembuhkanbanyakorang
sakit. Tetapi masih banyak lagi orang sakit lain yang saling mendorong
supaya mereka bisa mendekati dan menyentuh Dia. 11 Dan ada juga
✡ 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 Markus menulis ‘mereka’, yang
merujuk kepada orang-orang dari kelompok Farisi di bagian akhir pasal 2. Dan di ayat 6, sudah
jelas bahwa yang dimaksudkan adalah orang-orang Farisi.
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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 tidakmemberitahukan tentang diri-Nya.

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

belas orang yang sudah Dia pilih. Lalu mereka datang kepada-Nya. Dia
mengangkat mereka sebagai rasul-rasul-Nya, supaya mereka bersama-
sama dengan Dia, dan mereka juga bisa diutus untuk menyebarkan
berita keselamatan. 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—yangpernahmengikuti gerakanorang-orang yang

berjuang supaya Israel bebas dari penjajahan Roma,
19 dan Yudas— yang berasal dari desa Kariot. Dialah yang kemudian

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

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

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

23 Karena itu Yesus memanggil orang banyak itu untuk berkumpul,
dan mulai berbicara kepada mereka, “Tidak mungkin iblis mengusir
roh-roh yang berpihak kepada dia.”* Lalu Yesusmengajar mereka den-
gan menggunakan beberapa gambaran: 24-26 “Kaki-tangan iblis tidak
mungkin terpecah-pecah dan saling melawan. Itu bisa digambarkan
dengan satu negara atau satu keluarga: Kalau mereka saling melawan
dan saling berperang, berarti negara atau keluarga itu akan hancur.
Jadi sudah jelas bahwa iblis tidak bisa memberi kekuatan kepada-Ku
✡ 3:12 Mat. 10:1-4; Luk. 6:12-16 ‡ 3:17 Anak-anakGuntur Ada kemungkinan Yesusmemberi
nama itu karena kedua bersaudara ini sifatnya mengambil keputusan cepat dan langsung
bertindak. Jadi sifat yang cepat itu digambarkan seperti kilat dan guntur. (Lihat Luk. 9:54;
Mrk. 9:38.) ✡ 3:19 Mat. 12:22-32; Luk. 11:14-23; 12:10 § 3:22 Beelzebul adalah nama
lain untuk Lusifer atau iblis. * 3:23 Tidakmungkin … berpihak kepada dia menerjemahkan
pertanyaan retoris dalam bahasa Yunani begini, “Bagaimana mungkin iblis mengusir pihak
iblis?” Ini bukan pertanyaan untukmendapat informasi. Yesus memakai pertanyaan ini untuk
memulai ajarannya.
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untuk mengusir roh-roh yang berpihak kepada dia. Karena kalau itu
terjadi, berarti kerajaan iblis sudahhancur. 27Akudi sini sebagaimusuh
iblis, dan datang untukmerampas 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 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✡
31 Pada waktu itu juga, ibu dan saudara-saudara Yesus tiba di rumah

itu dan menunggu di luar. Mereka minta tolong kepada orang untuk
memanggil Dia. 32Waktu itu Yesus sedang duduk di dalam rumah itu
dan dikelilingi oleh orang banyak. Lalu ada orang yangmenyampaikan
kepada-Nya begini, “Guru, ibu dan saudara-saudaramu mau bertemu.
Mereka sedangmenunggu di luar.”

33Tetapi Yesusmenjawab, “Sekarang Aku akanmenunjukkan 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 yangmenaati kemauan
Allah. Mereka itulahyangAkuanggap seperti ibu, saudara, dan saudari-
Ku!”

4
Perumpamaan tentang bibit yang ditabur✡

1Waktu Yesus mengajar lagi di pinggir Danau Galilea, banyak sekali
orang berkumpul mengelilingi Dia. Karena itu Dia naik ke atas perahu
yang sedang berlabuh dan duduk di situ, sedangkan orang banyak itu
tetapberdiri di pinggir danau. 2LaluYesusmengajar banyakhal kepada
merekamelalui berbagai perumpamaan— seperti yang berikut ini:

† 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 yangdilakukan-Nyamelalui kekuatanRohAllahdianggap sebagai kejahatan. Tidak
mungkin seseorang dengan pikiran seperti itu bisa bertobat. Pikiran seperti menghina Roh
Allah bisa dibandingkan dengan 1 Yoh. 5:16— di mana Yohanes menulis tentang “dosa yang
mendatangkan kematian,” yang juga tidak bisa diampuni. Tetapi bagi kita yang sudah percaya
kepada Yesus, kita tidak perlu takut dengan berkata, “Apakah saya pernahmenghina 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! Seperti Mrk. 3:23, Yesus memulai ajaran-Nya dengan pertanyaan retoris
yang diterjemahkan sebagai pernyataan. ✡ 4: Mat. 13:1-9; Luk. 8:4-8
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3 “Dengarkanlah baik-baik! Pada suatu hari seorang petani pergi
menabur bibit di ladang. 4Waktu dia menabur bibit itu, sebagian jatuh
di jalan. Lalu burung-burung datang dan memakan bibit itu sampai
habis. 5 Ada juga yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Lalu tunas
dari bibit itu cepat keluar, karena lapisan tanahnya tipis. 6 Waktu
sinarmataharimenjadi panas, tunas-tunas itumenjadi 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
menghasilkan banyak biji. Satu tanaman ada yang menghasilkan tiga
puluh biji, ada yang enam puluh biji, dan ada juga yang sampai seratus
biji.” 9 Lalu Yesus berkata 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 belummengerti apa arti perumpamaan tadi.”

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

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

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

supaya Aku tidak usahmengampuni mereka!’ ”✡
Yesusmenjelaskan tentang arti perumpamaan bibit yang ditabur✡

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

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

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

✡ 4:9 Mat. 13:10-17; Luk. 8:9-10 * 4:11 kerajaan Allah adalah ‘pemerintahan Allah’ atas
semua orang yang taat kepada-Nya. Sebagaimana Yesus taat kepada kehendak Allah sampai
menyerahkandiri-Nyasendiri sebagaikurbanpersembahan,makasetiapumatAllah jugaharus
menyerahkan 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 (Dan. 7:13-14, Mat. 6:10). ✡ 4:12 Yes. 6:9-10 ✡ 4:12 Mat. 13:18-23;
Luk. 8:11-15
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16 Dan bibit yang jatuh di tanah yang berbatu-batu seperti orang-
orang yang mendengarkan ajaran dari TUHAN dan langsung mene-
rimanya dengan senang hati. 17 Tetapi ajaran itu tidak bisa berakar
di hati mereka dan tidak bertahan lama. Waktu mereka mengalami
kesusahan atau penganiayaan karena mengikuti ajaran itu, mereka
akan cepat meninggalkan TUHAN.

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

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

21 Lalu Yesus berkata lagi kepada mereka, “Orang tidak mungkin
menaruh pelita yang menyala di bawah ember! Juga tidak mungkin
menaruhnya di bawah tempat tidur. Tetapi pelita selalu ditaruh di
tempat yang tinggi, supayabisamemberi terang dalamrumah. 22Begitu
juga semuaajaranyangAkuajarkan lewat perumpamaankepadaorang
banyak: Sekarang artinya dirahasiakan, tetapi nanti semuanya akan
terbuka. Yang sekarang tidak jelas, nanti akan menjadi jelas.” 23 Lalu
Yesusberkatakepadamereka, “Buat apa telingamu itu?! Dengarlah itu!”

24 Lalu Yesus berkata lagi kepada mereka, “Apa yang Aku ajarkan,
kalian masing-masing harus menyimpannya dengan baik di dalam ha-
timu. Karena sebagaimana kamu berusaha untuk mengerti ajaran-Ku,
begitu juga Allah akan menambahkan kemampuan kepadamu untuk
memahaminya. Bahkan Dia akan menambahkan lebih banyak hikmat
lagi. 25 Jadi orangyangmempunyai kemampuanuntukmengerti ajaran-
Ku, Allah akan menambahkan kemampuan untuk mengerti lebih lagi
kepadanya. Tetapi bagi orang yang tidak berusaha untuk mengingat
dan mengerti ajaran-Ku, Allah akan mengambil kemampuan untuk
mengerti itu darinya.”‡

Dua perumpamaan tentang perkembangan kerajaan Allah di dunia✡

† 4:20 menghasilkan banyak buah Dalam Firman TUHAN yang lain, kita bisa melihat
bagaimana caranya manusia bisa ‘menghasilkan buah’. Pertama, kabar baik dari Allah mem-
buat manusia bisa percaya. Kita lihat juga bahwa seseorang bisa ‘menghasilkan buah’ dengan
setia melakukan apa yang TUHAN perintahkan dalam kehidupannya (Mat. 5-7). Kita juga
‘menghasilkan buah’ kalau kata-kata yang keluar dari mulut kita baik di mata TUHAN (Mat.
12:31-37). Dan juga, kita “menghasilkan buah” kalau kita memimpin orang lain untuk bertobat
(Yoh. 15:16). Kehidupan seperti itulah yang merupakan buah-buah yang baik di mata TUHAN.
✡ 4:20 Mat. 13:12; Luk. 8:16-18 ‡ 4:25 SecaraharfiahYesusmenggunakangambaran takaran
mengenai pelajaran-Nya: “Perhatikanlah apa yang kalian dengar. Takaran yang kalian pakai
akan menjadi ukuran yang dipakai pula kepada kalian, bahkan akan ditambahkan lagi. 25
Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi lagi, dan siapa yang tidak mempunyai,
bahkan apa yang dia punyai akan diambil darinya.” Untuk terjemahan bahasa Inggris yang
seperti TSI, lihat NLT. ✡ 4:25 Mat. 13:31-32, 34; Luk. 13:18-19
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26 Lalu Yesus memberikan perumpamaan yang lain lagi kepada
mereka. “Kerajaan Allah sama seperti seorang petani yang menabur
bibit gandum di ladangnya. 27 Sesudah menabur bibit itu, dia pergi
dan hidup seperti biasa. Dia tinggal siang dan malam tanpa merasa
kuatir tentang bibit itu. Dengan sendirinya bibit itu bertunas dan terus
bertumbuh, tetapi orang itu 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, lalumengeluarkan
tangkai yang kecil seperti rumput. Dan tangkai akan menjadi besar,
lalu bulir-bulirnya tumbuh, dan akhirnya menjadi penuh dengan biji.
29 Ketika biji-biji itu masak, petani itu tahu bahwa sudah siap untuk
dipanen. Lalu dia segeramengambil sabitnya danmenyabitnya.”

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

memberikan perumpamaan ini lagi untuk menunjukkan gambaran
tentang kerajaan Allah kepada kalian. 31Kerajaan Allah adalah seperti
biji sawi.§ Biarpunbizinya yang paling kecil di dunia, 32waktu ditanam,
biji itu akan tumbuh menjadi tumbuhan yang paling besar di ladang.
Tumbuhan itu akanmengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga
burung-burung bisa membuat sarang dan berlindung di situ.”

33 Yesus memakai banyak perumpamaan seperti itu untuk mengajar
mereka, karena dengan cara itu mereka bisa mengerti. 34 Dia selalu
memakai perumpamaan untuk mengajar orang banyak. Tetapi waktu
Yesus danmurid-murid-Nya sendirian, Diamenjelaskan 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 per-
ahu yang Yesus pakai untuk mengajar. Ada juga perahu-perahu lain
yang mengikuti mereka. 37 Tiba-tiba angin kencang dan ombak besar
datang dan menghantam perahu itu, sehingga perahu itu oleng dan air
masuk sampai hampir penuh. 38 Saat itu, Yesus sedang tidur di bagian
belakang perahu dengan kepala di atas bantal. Lalu murid-murid-Nya
membangunkan Dia dan berkata, “Guru, kenapa engkau tidak peduli?!
Sebentar lagi kita akan tenggelam dan binasa!”

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

✡ 4:29 Mat. 13:31-32, 34; Luk. 13:18-19 § 4:31 biji sawi Tanaman sawi (atau sesawi)
yang tumbuh di Israel tidak sama dengan sawi yang tumbuh di Indonesia. Sawi di Indonesia
tidak “menjadi besar seperti pohon” dan burung-burung tidak bisa “bersarang pada cabang--
cabangnya.” Yang terpenting dalam perumpamaan ini adalah bahwa sesuatu yang dimulai
dari yang kecil sekali bisa tumbuh sampai menjadi besar sekali. Hal itulah yang sama dengan
kerajaan Allah. ✡ 4:34 Mat. 8:18, 23-27; Luk. 8:22-25
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41 Lalu mereka menjadi sangat takut dan hormat kepada-Nya, lalu
berkata satu sama lain, “Wah, orang macam apa dia ini?!* Angin dan
danau pun taat perintahnya.”

5
Yesusmengusir roh-roh jahat dari orang Gerasa✡

1 Lalu Yesus dan murid-murid-Nya sampai di seberang danau, di
daerah sekitar kota Gerasa.* 2 Saat Yesus turun dari perahu, seorang
laki-laki yangdikuasai oleh roh jahat langsungmenemui-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 bisa menahan dia. 5 Siang-malam orang itu berada
di dalam gua-gua pekuburan itu dan di bukit-bukit yang ada di sekitar
situ. Dia sering berteriak danmelukai badannya dengan batu.

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

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

kami yang menguasai dia banyak sekali.” 10 Dan setan-setan itu mem-
inta Yesus berulang kali supaya Dia 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 langsung keluar dari orang itu lalu masuk ke
dalam babi-babi itu. Kemudian babi-babi itu lari dengan cepat, lalu
terjun dari pinggir jurang ke dalam danau danmati tenggelam. Jumlah
babi itu kira-kira dua ribu ekor.

14 Waktu para penjaga babi itu melihat apa yang terjadi, mereka
semua lari dan menceritakan kejadian itu di kota itu dan di sekitar
* 4:41 Wah, orang macam apa dia ini?! Secara harfiah, “Siapakah orang ini …” Ini bukan
pertanyaan untuk mengenal nama, tetapi artinya seperti diterjemahkan— yaitu sama dengan
yang ditulis Matius di Mat. 8:27. Di ayat ini, kata ganti untuk nama 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 Padawaktu itu orang Yahudi seringmenguburkanmayat orangmati
di dalam gua atau di ruangan kecil yang digali di dalam gunung batu. Kejadian ini banyak
berbicara tentang hal-hal yang najis— roh jahat, kuburan, babi, dan daerah orang yang bukan
Yahudi. Hal ini semua dianggap najis oleh orang Yahudi. ‡ 5:7-8 kamu Huruf kecil dipakai
di sini untuk kata ‘kamu’, karena walaupun roh-roh jahat itu tahu bahwa Yesus adalah Anak
Allah, mereka tidak sesungguhnya menghormati dan 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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daerah itu. Lalu orang-orang yang mendengar berita itu pergi melihat
apa yang sudah terjadi. 15Waktu mereka tiba di tempat Yesus berada,
merekamelihat orang yang dulu dikuasai oleh roh-roh jahat itu sedang
duduk dengan tenang dan dia sudah berpakaian. Pikirannya juga
sudah sehat kembali. Melihat kejadian itu mereka pun takut kepada
Yesus. 16 Dan para penjaga yang sudah melihat sendiri kejadian itu
menceritakannya kembali kepada orang-orang yang baru datang itu
tentang apa yang sudah terjadi. 17 Sesudah itu, mereka meminta Yesus
supaya pergi meninggalkan daerahmereka.

18Pada waktu Yesus naik ke perahu, orang yang dulu dipanggil Batal-
ion berkali-kali meminta kepada Yesus supaya dia bisa ikut bersama
dengan-Nya. 19 Tetapi Yesus tidak setuju. Dia berkata kepada orang
itu, “Pulanglah dan ceritakanlah kepada keluargamu dan orang-orang
di kampungmu bagaimana Allah sudah mengasihi dan menolongmu.”
20 Lalu orang itu pergi ke provinsi Sepuluh Kota* dan dia menceritakan
bagaimana caranya Yesus menolong dia secara luar biasa. Dan semua
orang yangmendengarkan kesaksiannya itu menjadi heran.

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

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

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

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

* 5:20 provinsi Sepuluh Kota Secara harfiah “Dekapolis.” Nama Dekapolis berarti “sepuluh
kota.” Penduduk daerah ini adalah orang yang berbahasa Yunani yang sudah diizinkan
oleh pemerintah Roma untuk memiliki pemerintahan sendiri. (Masing-masing kota memiliki
pemerintahan sendiri.) Kebanyakan orang yang tinggal di sana adalah orang yang bukan
Yahudi. ✡ 5:20 Mat. 9:1, 18-26; Luk. 8:40-56
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31 Lalu murid-murid-Nya menjawab, “Bapa lihat sendiri, begitu
banyak orang yang berdesak-desakan. Kenapa Bapa tanya siapa yang
menyentuh baju Bapa?”

32Tetapi Yesus terus melihat danmencari orang yang sudahmenyen-
tuh baju-Nya. 33 Perempuan itu sudah menyadari bahwa dia sudah
sembuh. Lalu dengan gemetar dan takut† dia sujud di depan kaki Yesus
dan menceritakan apa yang sudah dia lakukan. 34 Kemudian Yesus
berkata kepadanya, “Anak-Ku, karena kamu percaya penuh kepada-Ku,
kamu menjadi sembuh. Sekarang pulanglah dengan hati yang tenang,
karena kamu benar-benar sudah sembuh dari penyakitmu itu.”

35 Ketika Yesus masih berbicara dengan perempuan itu, ada orang-
orangyangdatangdari rumahYairusdanberkatakepadanya, “Anaknya
Bapak sudah mati. Jadi sekarang tidak perlu merepotkan Guru lagi.
Percuma!”

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

37Dan Yesus tidak mengizinkan orang lain ikut bersama Dia, kecuali
Petrus dan dua bersaudara Yakobus dan Yohanes. 38Waktumereka 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
ketiga murid-Nya masuk ke dalam kamar di mana anak itu berada.
41 Kemudian Yesus memegang tangan anak itu dan berkata dalam
bahasa mereka, “Talita kum.” (Artinya, “Hai anak perempuan, Aku
berkata kepadamu: Bangunlah!”) 42 Anak perempuan itu langsung
bangun dan berjalan. Umur anak itu dua belas tahun. Dan semua orang
yang berada di situ menjadi heran sekali. 43 Tetapi dengan keras Yesus
melarang mereka untuk menceritakan hal itu kepada orang lain. Lalu
Diamenyuruh orang tua anak itu untukmemberimakanan kepadanya.

6
Yesus ditolak di desa asal-Nya

1Lalu Yesus meninggalkan kota Kapernaum dan kembali ke Nazaret,
desa asal-Nya. Murid-murid-Nya juga ikut bersama Dia. 2 Pada Hari
Sabat, Yesus mulai mengajar di rumah pertemuan mereka. Banyak
orangmerasaheran sekaliwaktumendengarDiamengajar, lalumereka
berkata satu sama lain, “Kenapa sampai dia pikir dia bisa mengajar
kita?! Apakah dia pernah belajar dari orang lain? Siapa yang mem-
berikan kuasa kepadanya untuk melakukan banyak keajaiban? 3 Dia
hanya tukang kayu yang kita kenal itu!— anaknyaMaria, dan abangnya
Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon. Dan adik-adik perempuannya juga
tinggal di sini bersama kita.” Karena mereka sudah tahu siapa Dia,
mereka tidakmau percaya kepada-Nya.

† 5:33 gemetar dan takut Perempuan itu takut mengakui bahwa dia sudah menyentuh Yesus
karena menurut Hukum Taurat dan kebudayaan Yahudi, orang yang sakit perdarahan adalah
kotor dannajis, dan tidak bolehbersentuhandenganorang sehat yang tidaknajis (Im. 15:19-30).
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4 Lalu Yesus berkata kepada mereka, “Di mana saja nabi selalu di-
hormati, kecuali di tempat asalnya, di antara saudara-saudarinya dan
keluarganya.” 5 Karena mereka tidak percaya kepada-Nya, Yesus tidak
melakukanbanyakkeajaibandi situ. Diahanyameletakkan tangan-Nya
pada beberapa orang sakit saja dan menyembuhkan mereka. 6 Yesus
heran sekali, karena orang-orang di kampung halaman-Nya sendiri
tidak begitu percaya kepada-Nya.

Yesusmengutusmurid-murid-Nya✡
LaluDia pergi berjalan dari desa yang satu ke desa yang lain di sekitar

daerah itu untuk mengajar. 7 Kemudian Yesus memanggil kedua belas
murid-Nya datang karena Dia mau mengutus mereka. Dia membagi
mereka dalam enam kelompok— setiap kelompok dua orang. Lalu Dia
memberikan kuasa kepadamereka untukmengusir roh-roh jahat. 8Dia
juga berpesan kepada mereka, “Dalam perjalanan, setiap kalian tidak
bolehmembawa apa-apa— baik itumakanan, tas,maupunuang. Kamu
hanya boleh membawa tongkat.* 9 Kamu boleh memakai sandal dan
pakaian yang di badan saja. Tidak bolehmembawa pakaian ganti.

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

12 Lalu murid-murid-Nya itu pun pergi dan menyampaikan bahwa
sudahwaktunyauntuk bertobat. 13Mereka jugamengusir banyak setan
dari orang-orang. Dan waktu murid-murid Yesus mengoleskan minyak
zaitun‡ kepada orang sakit sebagai tanda berkat Allah, orang-orang
sakit itu punmenjadi sembuh.

Herodesmendengar tentang Yesus✡
14Lalu, RajaHerodes—yaitu rajaprovinsiGalilea,mendengar tentang

Yesus, karena nama-Nya sudah terkenal di mana-mana. Pada waktu

✡ 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 … Secara harfiah, “kebaskan debu.”
Padawaktu itu, sudahmenjadi kebiasaanorangYahudi—kalau terpaksamelakukanperjalanan
di daerah bangsa yang bukan Yahudi, maka saat meninggalkan daerah itu, mereka harus
membersihkan telapak kaki dan pakaian mereka. Itu dilakukan karena mereka menganggap
bahwa orang-orang yang bukan Yahudi dan tanah mereka adalah najis. Yesus menyuruh
murid-murid-Nya untuk melakukan hal yang sama juga kepada orang Yahudi yang menolak
ajaran dari Allah. Dengan begitu, murid-murid-Nya sudah menunjukkan bahwa Allah men-
ganggap 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
dilakukan murid-murid itu bukan memijat orang. Dan yang dipakai adalah minyak zaitun—
bukanminyakgosok. Murid-murid-Nya tahubahwayangmenyembuhkanorangadalahAllah—
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. ✡ 6:13 Mat. 14:1-2; Luk. 9:7-9
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ini terjadi, Herodes baru saja membunuh Yohanes Pembaptis.§ Jadi
ada orang yang berkata, “Yohanes Pembaptis sudah hidup kembali dari
antaraorangmati, tetapi sekarangdiamenyebutdirinyaYesus.* 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 danmenyebut dirinya
Yesus.” Tetapi ada juga yang berkata, “Dia adalah seorang nabi yang
baru, seperti nabi-nabi pada zaman dulu.”

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

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

ana,† istri adiknya sendiri, Filipus. Yohanes Pembaptis sudah mene-
gur dia berulang-ulang, “Menurut Hukum Taurat kamu tidak boleh
kawin dengan istri adikmu itu.”‡ Karena itu Herodes menyuruh ten-
taranya untuk menangkap Yohanes dan memasukkan dia ke dalam
penjara dalam keadaan terikat dengan rantai besi. 19Karena alasan itu
juga,HerodianamenyimpandendamterhadapYohanesPembaptis, 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.

21AkhirnyaHerodianamendapat kesempatanyangdia inginkan itu—
yaitu waktu mereka merayakan hari ulang tahun Herodes. Pada pesta
makan itu, Herodes mengundang pegawai-pegawai besar, kepala ten-
tara, termasuk juga orang-orang penting yang ada di Galilea. 22Dalam
pesta itu anak perempuan dari Herodiana menari di hadapan Herodes
dan semua tamunya. Mereka semua sangat senangmelihat dia menari.
Jadi Herodes langsung berjanji kepada dia, “Kamu boleh minta apa
saja yang kamu mau, aku akan berikan kepadamu.” 23 Herodes juga
bersumpah kepada dia, “Aku akan berikan apa saja yang kamu minta,
biarpun itu setengah dari kuasa yang aku punya atas kerajaan ini.”
§ 6:14 baru saja membunuh Yohanes Pembaptis Informasi ini— yang nantinya akan dicer-
itakan Markus di ayat 17-28, sudah diketahui oleh para pembaca pertama. Ini diungkapkan
di sini untuk membantu pembaca sekarang mengerti ayat 14-16. * 6:14 menyebut dirinya
Yesus Tidak lama sesudah Yohanes dibunuh, tiba-tiba nama Yesus menjadi terkenal sebagai
orang yang membuat banyak keajaiban. Jadi beberapa orang yang belum pernah melihat atau
mengenal Yesus berpikir bahwa mungkin Yohanes sudah kembali langsung dari surga dan
menyebut dirinya dengan nama baru. Pada zaman Yesus, ada banyak orang lain yang juga
bernama Yesus. Nama Yesus dalam bahasa Yunani adalah sama dengan nama Yosua dalam
bahasa Ibrani. Kedua nama itu berarti “Yahweh Penyelamatku.” ✡ 6:16 Mat. 14:3-12
† 6:17-18 Herodiana Nama ini sering ditulis dalam penerjemahan bahasa Indonesia sebagai
“Herodias.” PengejaanHerodianadipilih supayanyatabahwa ininamaperempuan. ‡ 6:17-18
Hukum Taurat … istri adikmu itu Allah melarang seorang laki-laki kawin atau berhubungan
seks dengan istri saudaranya (Im. 18:16; 20:21), kecuali saudaranya itu sudah mati dan tidak
mempunyai anak. Kemudian saudaranya boleh mengawini janda itu untuk mendapatkan
keturunan, dan anak yang lahir dalam perkawinanmereka itu dianggap anak dari saudaranya
yang sudahmati itu (Ul. 25:5-6; Mrk. 12:18-27).
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24Lalu perempuan itu keluar dan bertanya kepada ibunya, “Apa yang
sebaiknya akuminta?”
Dan ibunya berkata, “Kamuminta kepala Yohanes Pembaptis.”
25 Langsung anak perempuan itu kembali dengan cepat kepada Raja

Herodes dan berkata, “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 perempuan itu, karena dia
sudah bersumpah di hadapan semua tamunya. 27 Jadi Herodes lang-
sungmenyuruh seorang tentara pergi untukmemotong danmembawa
kepala Yohanes. Tentara yang disuruh itu adalah orang yang selalu
ditugaskan untuk membunuh orang yang dihukummati. Jadi dia pergi
ke penjara dan memotong leher Yohanes Pembaptis, 28 dan membawa
kepalanya di atas sebuah piring besar, lalu diberikan kepada perem-
puan itu. Dan perempuan itu pun memberikannya kepada ibunya.
29Waktu pengikut-pengikut Yohanes Pembaptis mendengar berita itu,
mereka pergi ke penjara untukmengambil mayatnya dan dikuburkan.

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

bersamaDia,merekamenceritakan semua yang sudahmereka lakukan
dan ajarkan. 31 Tetapi waktu itu orang-orang terus berdatangan ke
tempat itu. Oleh karena itu Yesus danmurid-murid-Nya tidakmempun-
yai 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.”

32Makamereka pergi naik perahu ke tempat yang sunyi. 33Tetapi ada
banyak orang yang melihat Yesus dan murid-murid-Nya naik perahu.
Dan tanpa diberitahukan, orang-orang itu 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. 34 Waktu Yesus turun dari
perahu, Dia melihat banyak sekali orang sudah berkumpul di situ. Dan
Diamerasakasihankepadamereka, karenamereka seperti dombayang
tidak punya gembala. Lalu Dia mulai mengajar 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 untuk membeli
makanan.”

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

beli makanan untuk orang sebanyak ini! Kalau kami bekerja satu
bulan mungkin kami bisa mendapat uang yang cukup,§ lalu membeli
✡ 6:29 Mat. 14:13-21; Luk. 9:10-17; Yoh. 6:1-14 § 6:37 bekerja satu bulan … uang yang
cukup menerjemahkan “200 dinar.” Dinar adalah mata uang Romawi yang dibuat dari perak
asli. Pada waktu itu, satu dinar adalah upah seorang pekerja dalam satu hari. Jadi 200 dinar
adalah sejumlah uang yang cukup besar, sama dengan gaji 200 orang dalam satu hari, atau 12
orang yang kerja satu bulan.
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makanan untuk mereka.” 38 Lalu Yesus bertanya, “Berapa roti yang
kalian punya? Coba pergi lihat.”
Sesudahmelihat, merekamenjawab “Ada lima roti dan dua ikan.”
39Kemudian Yesus menyuruh orang banyak itu duduk berkelompok-

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

41 Lalu Yesus mengambil lima roti dan dua ikan itu, memandang
ke langit dan mengucap syukur kepada Allah untuk makanan itu.
Kemudian Dia menyobek-nyobek roti itu dan menyuwir-nyuwir ikan
itu, lalu Dia berikan kepada murid-murid-Nya secara berulang-ulang
sambil mereka bagi-bagikan kepada orang banyak itu. 42 Sesudah
orang banyak itu makan sampai kenyang, 43 maka murid-murid-Nya
mengumpulkan sisa roti dan ikan sebanyak dua belas keranjang.
44 Jumlah orang yang ikut makan kira-kira lima ribu orang laki-laki,
belum termasuk perempuan dan anak-anak.

Yesus berjalan di atas air✡
45 Sesudah itu Yesus langsung menyuruh murid-murid-Nya naik ke

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

47 Ketika hari sudah malam, murid-murid-Nya yang ada di dalam
perahu itu sudah berada di tengah danau, sedangkan Yesus masih ada
di darat. 48Dia sudahmelihatmereka susahmendayung perahu karena
melawan angin kencang. Lalu waktu masih pagi-pagi buta, Dia datang
kepadamereka dengan berjalan di atas air, dan Dia seperti sengajamau
melewatimereka. 49-50Waktumerekamelihat Yesus berjalan 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 langsungberhenti. Danmereka sangat heran. 52Mereka jugamasih
belummengerti tentang keajaiban yang Yesus perbuat pada waktu Dia
memberikan makanan kepada lima ribu orang hanya dengan lima roti
dan dua ikan. Mereka sulit mengerti, karena hati dan pikiran mereka
masih tertutup.

Yesusmenyembuhkan banyak orang di Genesaret
53-54SesudahYesus danmurid-murid-Nya tiba di kampungGenesaret,

waktumereka turundanmengikatperahu, orang-orangdi situ langsung
tahu bahwa Dia adalah Yesus. 55 Lalu orang-orang di situ berlari ke
setiap daerah itu untuk menyampaikan bahwa Yesus sudah kembali.
Lalu mereka membawa orang-orang sakit di atas kasur ke tempat di
mana saja mereka mendengar Yesus berada. 56 Jadi kalau Yesus ada
di satu kota, kampung, atau rumah di luar kampung, maka mereka
membawa orang-orang sakit ke tempat umum yang terdekat. Mereka
meminta kepada-Nya supaya Dia mengizinkan orang-orang sakit itu
menyentuh ujung jubah-Nya saja. Dan semua orang yang menyentuh-
Nyamenjadi sembuh.
✡ 6:44 Mat. 14:22-32; Yoh. 6:15-21
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7
Peraturan-peraturannenekmoyangorangYahudi berlawanandengan

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

Taurat datang dari Yerusalem dan berkumpul bersama Yesus. 2Mereka
memperhatikan beberapamurid Yesus sedangmakan tanpamengikuti
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 menjadi najis
di hadapan Allah. 3 Karena memang semua orang Yahudi mengikuti
aturan-aturan nenek moyang, sedangkan orang-orang dari golongan
Farisi sangat kuat berpegangkepada semuaperaturan itu. Mereka tidak
boleh makan sebelummembasuh tangannya sesuai dengan aturan itu.
4Dan kalau pulang dari pasar,mereka harusmandi 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.†

5Lalu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bertanya kepada Yesus,
“Kenapa murid-muridmu‡ tidak mengikuti aturan nenek moyang kita?
— karenamerekamakan tanpamembasuh tangan lebih dahulu.”

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

bukan dengan hati mereka. 7 Percuma saja 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 untukmengikuti peraturanmanusia saja.”

9 Lalu Dia berkata lagi kepada mereka, “Kalian sudah menjadi pin-
tar 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,
✡ 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’ dianggapnajis danharus dikuduskan lagi sebelummakan. Kata yangberarti ‘membasuh’
berarti belummelakukan adat pembersihan— yaitu menyiram tangan dengan air. Jadi di ayat
ini, masalahnya adalah adat dari nenek moyang Yahudi— bukan karena tangan murid-murid
Yesus kotor atau perlu dicuci dengan sabun, dan bukan karena mereka melanggar Hukum
Taurat. † 7:4 Perbedaan salinan Sesudah Markus menulis buku ini, ada banyak orang lain
yang menulis salinannya untuk memperbanyak buku ini. Ada salinan kuno yang menambah
“tempat-berbaring” pada akhir ayat ini. Tempat berbaring adalah seperti tempat tidur yang
rendah dan tidak lebar, yang pada zaman itu dipakai untuk berbaring ketika makan di meja
rendah. Kata yang diterjemahkan ‘cuci’ di sini sama dengan kata ‘membaptis’. Menurut adat
pembersihan agama Yahudi, barang-barang besar juga dapat dibersihkan dengan ‘membaptis’.
Walaupunpadaawalnyakata ini berarti ‘rendam’, padaperkembangannyakata ini jugadipakai
dengan arti ‘siram’ atau ‘mengadakan pembersihan secara agama’. ‡ 7:5 -muDi ayat ini, kata
ganti untuknamaYesusmemakai huruf kecil, karena yangberbicara bukanorang yangpercaya
bahwa Dia adalah Anak Allah. ✡ 7:7 Yes. 29:13
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dalamHukumTaurat tertulis ‘Hormatilah ibu dan bapakmu. Dan kalau
adaorangyangmenghina ibuataubapaknya, diaharusdihukummati.’✡
11Tetapi kalianmengajarkanbahwakita tidakperlu taat kepada ibudan
bapakkita dalamhal ini: Kalau seseorangberkata kepadaorang tuanya,
‘Apa yang seharusnya saya berikan kepada Ibu dan Bapak, tidak bisa
saya berikan lagi, karena saya sudah berjanji untuk memberikannya
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 nenek moyang kita, kalian tidak lagi
mengikuti Sepuluh Hukum yang berasal dari Allah. Dan masih ada
banyak lagi hal yang seperti itu yang kalian lakukan.”

Hal-hal yangmembuat kalianmenjadi najis di mata Allah✡
14 Lalu Yesus memanggil orang banyak itu lagi dan berkata, “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
keluardaridalamdirimu itulahyangmenentukankamunajis atau tidak
di hadapan Allah!”§

17Waktu Yesus meninggalkan orang banyak itu dan masuk ke dalam
satu rumah, murid-murid-Nya bertanya kepada Dia tentang arti dari
perkataan itu. 18 Lalu Yesus berkata, “Kenapa kalian sampai begitu
sulit mengerti juga?!— waktu Aku berkata, ‘Apa saja yang masuk ke
dalam tubuh kalianmasing-masingmelaluimulutmu tidakmenjadikan
kamu kotor dan najis di hadapan Allah.’ 19 Karena makanan tidak
masuk ke dalam hati dan pikiranmu, tetapi masuk ke dalam perut, lalu
keluar melalui pembuangan air besar.” (Dengan berkata begitu, Yesus
bermaksud bahwa jenis makanan apa pun itu tidak bisa menjadikan
manusia kotor dan najis di hadapanAllah. Semua jenismakanan halal.)
20 “Tetapi yang membuat kamu menjadi najis atau tidak di hadapan
Allah adalah hal-hal yang berasal dari dalam dirimu! 21-22 Karena
dari dirimulah— yaitu dari hati dan pikiranmu, berasal segala macam
keinginan ini:
mencuri, membunuh,
melakukan hubungan seks sebelum nikah, berzina,
atau suka perbuatan hawa nafsu yang lain.
Juga iri hati, rakus,
suka berbuat jahat, sukamenipu orang,
sukamenghina orang lain, sombong,
dan keras kepala.*
23 Semua hal yang jahat itu datangnya dari dalam hati dan pikiran
manusia, dan itulah yang menentukan kalau kamu menjadi najis atau
tidak di hadapan Allah.”

Yesusmenguji hati seorang ibu yang bukan orang Yahudi✡
24 Lalu Yesus meninggalkan tempat itu dan pergi ke daerah Tirus. Di

situ Yesus masuk ke satu rumah dan Dia tidak ingin orang lain tahu
✡ 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!” * 7:21-22
daftar dosa Supaya lebih enak dibaca, urutan dosa-dosa ini diubah. ✡ 7:23 Mat. 15:21-28
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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 untukmengusir setan itu dari anaknya.

27 Tetapi Yesus berkata kepadanya, “Kamu bukan orang Yahudi.
Jadi kalau Aku menolongmu, itu sama seperti orang yang mem-
buang makanan anak-anaknya kepada anjing. Biarlah mereka duluan
diberikanmakanan danmakan sampai puas.”

28 Tetapi ibu itu menjawab, “Benar, Pak. Biar anak-anak Yahudi
makan sampai puas. Dan biasanya anjing-anjing boleh makan sisa-sisa
makanan yang tidak dimakan oleh anak-anak.”

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

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

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

33 Lalu Yesus mengajak orang itu untuk menjauh dari orang banyak,
sehinggamereka hanya berdua saja. Pertama-tamaYesusmemasukkan
salah satu jari kiri dan jari kanan-Nya ke dalam telinga kiri dan telinga
kanan orang itu, dan sesudah itu Yesus meludahi telapak tangan-Nya
sendiri lalu mengoleskan ludah-Nya itu pada lidah orang yang tuli dan
sulit berbicara itu. 34 Lalu Yesus melihat ke langit, dan Dia bernapas
panjang seperti mau mempersiapkan diri untuk mengerjakan sesuatu
yang berat,† laluDia berkata ke telinga orang itu, “Efata.” Dalambahasa
Ibrani artinya “Terbukalah.” 35 Saat itu juga telinga orang itu bisa
mendengar, dan lidahnya langsungmenjadi baik dan dia bisa berbicara
dengan jelas.

36 Yesus melarang mereka untuk memberitahukan kesembuhan itu
kepada siapapun. Tetapi semakindilarang-Nya, semakinbertambah se-
mangatmerekamemberitakanhal-hal yangYesus lakukan itu. 37Semua
orang yang mendengar hal itu menjadi sangat heran dan berkata,
“Segala sesuatu yang Yesus lakukan hebat sekali, sampai Dia juga bisa
menyembuhkan orang tuli dan bisu!”

8
Yesusmemberi makan kepada empat ribu orang lebih✡

† 7:34 bernapas panjang … menerjemahkan satu kata dalam bahasa Yunani yang berarti
‘keluarkan napas panjang’, atau ‘bernapas keras dengan bunyi’. Dengan bernapas seperti itu,
Yesus menunjukkan bahwa Dia sedang tersinggung atau menghadapi sesuatu yang berat (Mrk
8:12), atau mungkin maksudnya di ayat ini adalah bahwa Dia sedang membuat sesuatu yang
sangat ajaib. ✡ 8: Mat. 15:32-39
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1 Pada hari yang lain, banyak orang datang kembali dan berkumpul
bersama Yesus. Mereka tidak mempunyai makanan, jadi Yesus me-
manggil murid-murid-Nya dan berkata, 2 “Aku merasa kasihan sekali
kepadaorangbanyak ini, karena sudah tigaharimereka tinggaldengan-
Ku. Dan sekarang mereka tidak punya makanan lagi. 3 Kalau Aku
menyuruh mereka pulang dalam keadaan lapar, mereka bisa pingsan
di jalan, karena ada yang datang dari jauh.”

4 Tetapi murid-murid-Nya menjawab, “Wah! Kenapa Bapak berkata
begitu?! Tidak mungkin 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 Allah. Lalu Dia menyobek-
nyobek roti itu dan berulang-ulang memberikan kepada murid-murid-
Nya. Lalu mereka membagi-bagikannya kepada orang banyak itu.
7 Mereka juga mempunyai beberapa ikan kecil. Jadi Yesus bersyukur
kepada Allah atas ikan itu lalu menyuruh murid-murid-Nya untuk
membagi-bagikannya. 8 Orang banyak itu makan sampai kenyang.
Sesudah itu, mereka mengumpulkan semua sisa makanan itu, dan
sisanya tujuh keranjang besar penuh. 9 Orang-orang yang makan itu
kira-kira empat ribu. Sesudah itu Yesus menyuruh mereka pulang.
10 Lalu Yesus dan murid-murid-Nya langsung naik perahu dan pergi ke
daerah Dalmanuta.

Kelompok Farisi menyuruh Yesus untukmelakukan keajaiban✡
11 Lalu orang-orang Farisi datang dan mulai berdebat dengan Yesus.

Sebenarnya mereka sedang mencari alasan untuk menyalahkan Dia.
Karena itu mereka menyuruh Dia melakukan keajaiban sebagai tanda
bukti bahwa Allah yang sudahmengutus Dia.

12Waktu Yesus mendengarnya, Dia merasa tersinggung* dalam hati-
Nya, lalu berkata, “Tidak pantas orang-orang keras kepala seperti
kalian† menyuruh-Ku membuat keajaiban sebagai tanda bukti! Aku
sama sekali tidak akan membuat keajaiban untuk orang-orang seperti
kalian!” 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. 15Lalu Yesus

✡ 8:10 Mat. 16:1-4 * 8:12 tersinggung menerjemahkan satu kata yang berarti ‘keluarkan
napas panjang’, atau ‘bernapas keras dengan bunyi’. Dengan bernapas semacam itu, Yesus
menunjukkan bahwa Dia sedang tersinggung atau menghadapi sesuatu yang berat. † 8:12
orang-orang keras kepala … menerjemahkan ‘angkatan ini’ atau ‘orang-orang zaman ini’.
Kata ini menunjukkan bahwa Yesus tersinggung karena mereka sudah menyaksikan banyak
keajaiban yang lain tetapi tetap tidak percaya kepada-Nya. ✡ 8:13 Mat. 16:5-12
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memberitahu mereka, “Hati-hati, jangan sampai kalian terkena ragi‡
dari kelompok Farisi dan teman-teman Raja Herodes.”

16Mereka tidak mengerti apa yang Yesus katakan, jadi mereka saling
berkata begini, “Dia berkata begitu karena kita lupa membawa roti
yang cukup.” 17 Tetapi Yesus sudah tahu apa yang mereka bicarakan.
Lalu Dia berkata kepadamereka, “Kenapa kalian sampai bicara tentang
kekurangan roti! Seharusnya kalian sudah bisa mengerti! Kalian ini
terlalu keras kepala!§ 18 Kalian punya mata dan telinga— bukan?!
Kalaubegitukenapa sampai kalian tidakbisamelihat ataumendengar?!
Bagaimana kalian sampai bisa lupa kejadian yang kalian sendiri sak-
sikan?! 19Waktu Aku menyobek-nyobek lima roti untuk memberikan-
nya kepada lima ribu orang, ada berapa keranjang penuh sisa roti yang
kalian kumpulkan?”
Lalumerekamenjawab, “Dua belas.”
20 “Dan waktu Aku menyobek-nyobek tujuh roti untuk memberinya

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

mengerti?”*
Yesusmembuat si buta di Betsaida bisamelihat

22Waktu Yesus dan murid-murid-Nya sampai ke kampung Betsaida,
ada beberapa orang yangmenuntun si buta kepada Yesus. Lalumereka
memohon dengan sangat kepada Yesus supaya Dia menjamah si buta
itu sehingga dia bisa melihat. 23 Lalu Yesus memegang tangan si buta
itu dan menuntun dia keluar dari kampung. Sesudah itu Yesus men-
goleskan ludah-Nya pada kelopakmata orang itu lalu menaruh tangan-
Nya di atas matanya dan bertanya, “Apakah kamu sudah bisa melihat
sesuatu sekarang?”

24Waktu diamelihat ke sekelilingnya, dia berkata, “Ya, saya bisameli-
hat 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 bisa melihat
dengan jelas. 26 Lalu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya, tetapi
Yesus melarang dia untukmelewati kampung itu.

Petrus berkata bahwa Yesus adalah Raja Penyelamat✡
27 Sesudah itu Yesus dan murid-murid-Nya pergi ke kampung-

kampung di sekitar daerah kota Kaisarea Filipi. Dalam perjalanan Dia
bertanyakepadamereka, “Kata orang, Aku inimelayani dengan jabatan
seperti siapa?”†

‡ 8:15 ragi Dalam kiasan orang Yahudi, mereka samakan ragi dengan dosa, karena waktu ragi
diisi dalam adonan roti, adonan itumengembang. Jadi mereka samakan ragi dengan dosa yang
bisa berkembang dan menular kepada orang lain. Lihat 1 Kor. 5:6-8 dan Gal. 5:9. § 8:17
Seharusnya … Dua pertanyaan retoris diterjemahkan sebagai pernyataan. Secara harfiah,
“Apakah kalian belum tahu ataumengerti? Apakah hati kalian sudahmenjadi keras?” * 8:21
belummengertiMaksudYesusdi ayat ini dijelaskanolehMatius. LihatMat. 16:12. ✡ 8:26 Mat.
16:13-20; Luk. 9:18-21; Yoh. 6:66-71 † 8:27 melayani … Secara harfiah Yesus bertanya, “Aku
ini siapa?” Maksud pertanyaan ini bukan untuk menanyakan tentang nama-Nya, karena tentu
jawabanmereka adalah, “Semua orang tahu nama-Mu Yesus.” BandingkanMrk. 6:14-16.
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28Mereka menjawab, “Ada yang mengatakan bahwa Engkau sebagai
pengganti Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan bahwa
Engkau Nabi Elia yang sudah datang kembali. Dan yang lainnya lagi
mengatakan bahwa Engkau adalah salah satu dari nabi zaman dahulu
yang sudah hidup kembali.”

29LaluDiabertanya lagi kepadamereka, “Tetapi bagaimanapendapat
kalian tentang Aku?”
Petrus menjawab, “Engkau adalah Kristus‡ yang sudah Allah jan-

jikan.”
30 Dengan keras Yesus melarang mereka untuk memberitahukan

kepada siapa pun tentang jabatan-Nya itu.
Yesusmulai mengajar bahwaDia akanmenderita dan dibunuh✡

31Sesudah ituYesusmulaimengajarmurid-murid-Nyabahwa— seba-
gai AnakManusia, Dia sudah ditentukanAllah untuk banyakmenderita
dan ditolak oleh pemimpin-pemimpin Yahudi, imam-imam kepala, dan
ahli-ahli Taurat. DanDia jugamemberitahukan, “SesudahAkudibunuh,
Aku akan hidup kembali dari kematian pada hari yang ketiga.” 32 Dia
mengajarkan itu dengan jelas kepada mereka. Tetapi Petrus berpikir
bahwa tidak mungkin Raja Penyelamat menderita, jadi dia menarik
Yesus ke samping supayabisa berbicara secara pribadi danmulaimene-
gur 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 sedangmengikuti

Dia dan murid-murid-Nya, lalu Dia berkata kepada mereka, “Setiap
orang yang mau mengikut Aku, dia harus meninggalkan kepentin-
gannya sendiri§ dan mengikut Aku terus dengan pikiran seperti ini,
‘Sampai mati pun— bahkan sampai mati disalibkan,* saya tidak akan
mundur!’ 35 Karena setiap orang yang berusaha untuk memperta-
hankan nyawanya tetap akan mati juga. Tetapi orang yang mati di-
bunuh karena mengikut Aku atau karena memberitakan Kabar Baik
tentangAku, diaakanhidupselama-lamanya. 36Pikirkanlah ini: Apagu-
nanya kamumenjadi begitu kaya sehingga semua harta dunia ini men-
jadi milikmu lalu langsung mati tanpa mempunyai hidup yang selama-
lamanya? 37 Sesudah mati, kamu mau tukar harta apa dengan Allah
lagi?— supaya kamu diperbolehkan hidup kembali. Tidak mungkin—
bukan?! 38 Manusia zaman sekarang sudah semakin jahat dan tidak
setia kepada Allah. Jadi waktu kalian hidup di antara mereka, jangan
malu untuk mengaku, ‘Saya pengikut Yesus dan ajaran-Nya.’ Karena
siapa yang malu mengakui Aku, Aku juga tidak akan mengakui dia
sebagai pengikut-Ku waktu Aku datang sebagai Anak Manusia dalam
kemuliaan Bapa-Ku dan bersama dengan paramalaikat surgawi.”

‡ 8:29 Kristus Lihat catatan di Mrk. 1:1. ✡ 8:30 Mat. 16:21-28; Luk. 9:22-27 ✡ 8:33
Mat. 10:37-39; Luk. 14:25-33 § 8:34 tinggalkan kepentingannya sendiri Secara harfiah,
“menyangkal dirinya.” Maksud perkataan Yesus ini dijelaskan di Mat. 10:37-39 dan Luk. 25-33.
* 8:34 sampaimati disalibkan Secara harfiah, “dia harusmemikul salib untuk dirinya sendiri.”
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9
1 Lalu Yesus berkata kepada mereka, “Apa yang Aku katakan ini

benar: Beberapa orang dari antara kalian yang ada di sini tidak akan
mati sebelum melihat saatnya Allah mulai mendirikan kerajaan-Nya
dengan kuasa di dunia ini.”*

Yesus kelihatan bercahaya di atas gunung✡
2Enamhari kemudian, Yesusmengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes

naik ke gunung yang tinggi untuk menyendiri. Lalu mereka bertiga
melihat tubuhdanpakaianYesusberubah. 3Pakaian-Nyamenjadi putih
sekali dan berkilau-kilau. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa
membuat kain seputih itu. 4Tiba-tiba ketigamurid itumelihat Nabi Elia
danMusa sedang bercakap-cakap dengan Yesus.

5 Lalu Petrus berkata kepada Yesus, “Wah, Guru, indah sekali kita
berada di sini! Kami akan membuat tiga pondok di sini— satu untuk
Engkau, satu untuk Musa, dan satu lagi untuk Elia.” 6 Petrus berkata
seperti itukarenadia tidak tahukataapayang tepatdiaucapkan, karena
dia dan keduamurid yang lainmerasa takut sekali.

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

9 Sementara mereka sedang turun dari gunung itu, Yesus melarang
mereka, “Jangan menceritakan apa yang sudah kalian lihat di atas
gunung ini, sampai Anak Manusia— yaitu Aku, hidup kembali dari
kematian.” 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
Taurat mengajarkan bahwa Nabi Elia harus datang lebih dulu sebelum
Raja Penyelamat tiba?”†

12 Jawab Yesus, “Benar, seharusnya Elia datang lebih dulu untuk
mempersiapkan semua hal sebelum Anak Manusia datang. Tetapi
Firman Allah juga menuliskan, ‘Anak Manusia sudah ditetapkan untuk
banyak menderita dan dihina orang.’ 13 Tetapi Aku berkata kepada
kalian bahwa Elia sudah datang‡ mendahului Aku, tetapi orang sudah
banyak berbuat jahat kepada dia sesuai dengan kemauan mereka. Hal
itu juga sesuai dengan yang tertulis tentang dia di dalam FirmanAllah.”

Yesusmengusir roh jahat dari seorang anak laki-laki✡

* 9:1 Ayat 1 Waktu Yesus menyembuhkan orang-orang sakit, hal itu menunjukkan bahwa
kerajaan Allah sudah mengalahkan penyakit, setan-setan, maupun kematian. Kerajaan Allah
juga dinyatakan pada waktu murid-murid-Nya melihat Yesus di 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 itu menunjukkan bahwa suatu pemerintahan yang baru
sudah mulai dengan nyata di dunia ini. ✡ 9:1 Mat. 17:1-13; Luk. 9:28-36 † 9:11 Nabi
Elia harus datang … Ajaran itu berasal dari Mal. 3:1; 4:5-6. ‡ 9:13 Elia sudah datang Mat.
17:13menjelaskan, “Kemudianbarulahmurid-murid itumengerti bahwaDia berbicara tentang
Yohanes Pembaptis, yangmenggantikanNabi Elia.” Lihat jugaMrk. 1:6. ✡ 9:13 Mat. 17:14-21;
Luk. 9:37-43
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14 Waktu 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. 15Tetapi waktu orang banyak itu melihat Yesus, mereka
sangat kaget dan berlari menyambut Dia.

16Lalu Yesus bertanya, “Tadi apa yang kalian perdebatkan?”
17 Lalu ada seorang bapak dari antara orang banyak itu yang men-

jawab, “Guru, saya datang karena mau membawa anak saya kepada
Bapak. Ada roh jahat yang menguasai dia sehingga dia tidak bisa
berbicara. 18Waktu roh jahat itu menyerang dia, roh itu membanting-
banting dia, busa keluar dari mulutnya, dia mengertak-ngertakkan
giginya, danbadannya jadi kaku. Saya sudahmintamurid-muridBapak
untukmengusir roh itu, tetapi mereka tidak bisa.”

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

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

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 danmenenggelamkannya ke
dalam air, karena roh itu memang mau membunuh dia. Tetapi kalau
Bapak bisa berbuat sesuatu, tolonglah dan kasihanilah kami.”

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

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

25 Waktu Yesus melihat bahwa orang-orang cepat sekali bertambah
banyak lagi, Dia menyuruh roh jahat itu, “Hei, roh yang membuat anak
ini bisu dan tuli, Aku perintahkan kamu: Keluar dari dia dan jangan
masuk lagi!”

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

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

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

Yesus memberitahukan murid-murid-Nya bahwa Dia akan mati di-
bunuh✡
✡ 9:29 Mat. 17:22-23; Luk. 9:43-45
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30 Lalu Yesus dan murid-murid-Nya pergi dari tempat itu melalui
daerah Galilea ke kota Kapernaum. Yesus tidak mau orang lain menge-
tahui di mana mereka berada, 31 karena Dia sedang mengajar murid-
murid-Nya seperti ini, “Anak Manusia— yaitu Aku, akan diserahkan
ke dalam tangan orang-orang jahat dan akan mati dibunuh. Tetapi
pada hari yang ketiga sesudah Aku mati, Aku akan hidup kembali.”
32 Waktu itu murid-murid-Nya tidak mengerti apa yang Yesus ajarkan,
tetapi mereka seganmenanyakan hal itu kepada-Nya.

Sifat orang-orang yangmenjadi paling penting dalam kerajaan Allah✡
33 Lalu Yesus dan murid-murid-Nya sampai di Kapernaum. Waktu

mereka sedang 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 men-
jadi yang nomor satu di mata Allah, berarti kamu harus siap untuk
menjadi yang paling terakhir, dan juga siap untuk melayani semua
orang.”

36 Lalu Yesus mengajak seorang anak kecil dan menempatkan anak
itu di tengah-tengah mereka. Sambil memeluk anak itu Dia berkata,
37 “Kalau kamu menerima dan melayani§ anak kecil seperti ini den-
gan alasan memuliakan nama-Ku, berarti kamu sudah menerima dan
melayani Aku. Dan kalau kamu sudahmelayani Aku, berarti bukanAku
saja yangkamu layani. Kamu juga sudahmelayaniAllahyangmengutus
Aku ke dunia ini.”

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

39 Tetapi Yesus berkata, “Jangan larang dia. Karena orang yang
membuat keajaiban denganmemakai 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.”

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

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

kamu berbuat dosa, potong dan buang saja tanganmu itu! Jangan
✡ 9:32 Mat. 18:1-9; Luk. 9:46-50; 17:1-2 § 9:37 menerima dan melayani Secara harfiah,
“menerima.” Dalam bahasa Yunani, arti dasar dari kata itu adalah untuk terima tamu
yang belum dikenal di rumah. * 9:42 batu besar Secara harfiah, “batu gilingan keledai.”
Maksudnya batu besar yang diputar dengan tenaga keledai untuk menggiling biji terigu untuk
mengolah tepung.
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sampai tanganmu itu membuat kamu gagal menerima hidup yang
selama-lamanya di surga. Lebih baik kamu masuk surga dengan satu
tangan saja daripada tanganmu lengkap tetapi masuk ke dalam neraka
— di mana apinya tidak akan pernah padam.† 45-46 Begitu juga kalau
salah satu kakimu yang menyebabkan kamu berbuat dosa. Potong saja
kakimu itu! Jangan sampai kakimu itumembuat kamu gagalmenerima
hidup yang selama-lamanya di surga. Lebih baik kamu masuk surga
dengankaki timpangdaripadakakimu lengkap tetapi dibuangkedalam
neraka. 47 Dan kalau matamu yang sebelah membuat kamu berdosa,
cungkil dan buanglah matamu itu! Lebih baik kamu masuk ke dalam
kerajaan Allah dengan satu mata saja daripada matamu lengkap tetapi
dilemparkan ke dalam api neraka. 48 Seperti tertulis dalam Firman
TUHAN, ‘Di dalam neraka, ulat-ulat yangmemakanmanusia tidak akan
pernahmati, dan api di situ tidak akan pernah padam.’

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

10
Ajaran Yesus tentang suami-istri

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
maksudmenguji Yesus. Mereka bertanya kepada-Nya, “Apakah seorang
suami boleh menceraikan istrinya?” 3 Lalu jawab Yesus, “Apa yang
diperintahkan Musa kepada kalian tentang hal itu?” 4Mereka berkata,
“Musamemberi izin kepada seorang suami untukmenceraikan istrinya
denganmemberikan surat keterangan cerai kepadanya.”✡ 5MakaYesus
berkata kepada mereka, “Musa menulis perintah seperti itu kepadamu
karenahatimukeras dan tidak tahumenyayangi istri. 6Tetapi kehendak
Allah yang sebenarnya sudahnyatawaktuAllahmenciptakandunia ini,
‘Dia hanyamenjadikan seorang laki-laki dan seorang perempuan.’✡
7 ‘Olehkarena itulah, dalampernikahanseorang laki-laki selalumening-

galkan ibu-bapaknya dan dipersatukan dengan seorang calon
istrinya— 8 sehinggamereka berduamenjadi satu.’✡

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

10 Waktu Yesus dan murid-murid-Nya berada di rumah, mereka
bertanya lagi kepada-Nya tentang perceraian itu. 11 Yesus berkata
kepada mereka, “Ketika seorang suami menceraikan istrinya dan
† 9:43-44 Perbedaan salinan Ada beberapa salinan pada zaman dulu yangmengulangi ayat 48
di sini dan di bawah ayat 45. Lama-kelamaan kedua tambahan itu terhitung sebagai ayat 44 dan
46. ‡ 9:49 Ayat 49 Secara harfiah dalam bahasa Yunani ayat ini mengatakan, “Karena semua
(orang) akan digarami dengan api.” ✡ 9:50 Mat. 5:13-16; Luk. 14:34-35 ✡ 10:4 Ul. 24:1
✡ 10:6 Kej. 1:27; 5:2 ✡ 10:8 Kej. 2:24
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menikah lagi dengan perempuan lain, dia hidup dalam perzinaan
terhadap istrinya yang pertama. 12 Begitu juga, kalau seorang istri
menceraikan suaminya dan menikah lagi dengan laki-laki lain, maka
dia juga hidup dalam perzinaan terhadap suaminya yang pertama.”

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

13Kemudian ada beberapa orang yang membawa anak-anak mereka
kepada Yesus, supaya Dia menjamah anak-anak itu dan memberkati
mereka. Tetapi murid-murid-Nya melarang orang-orang itu dengan
keras. 14 Tetapi waktu Yesus melihat hal itu, Dia marah dan berkata
kepada murid-murid-Nya, “Biarkanlah anak-anak itu datang kepada-
Ku dan jangan melarang mereka. Karena orang-orang yang seperti
merekalah yang menjadi warga kerajaan Allah. 15 Apa yang Aku
katakan ini benar: Kamu harus dengan rendah hati menerima kewar-
gaan dalamkerajaanAllah seperti seorang anakmenerima 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✡
17Waktu Yesus sedang keluar dari rumah itu, seseorang berlari-lari

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

18 Tetapi Yesus bertanya kembali kepadanya, “Kenapa kamu men-
gatakan 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.”

21Yesusmemandang dia danmerasa kasihan kepadanya danberkata,
“Masih ada satu hal lagi yang perlu kamu lakukan. Pergilah, juallah
semua milikmu. Lalu bagi-bagikanlah uangnya kepada orang-orang
miskin. Dengan begitu kamu akan memperoleh harta di surga. Kemu-
dian datanglah kepada-Ku dan ikutlah Aku.”

22Orang itu sangat kecewamendengar apa yang dikatakan Yesus, lalu
diameninggalkan tempat itu dengan hati yang sedih, karena dia sangat
kaya dan tidakmaumenjual hartanya.

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

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

✡ 10:16 Mat. 19:16-30; Luk. 18:18-30 ✡ 10:19 Kel. 20:12-16; Ul. 5:16-20 * 10:25 lubang
jarum Lihat catatan di Mat. 19:24.
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27 Sambil memandang mereka, Yesus berkata, “Apa yang tidak
mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah! Karena Allah bisa
melakukan apa saja.”

28 Lalu Petrus berkata kepada-Nya, “Bagaimana dengan kami? Kami
sudahmeninggalkan semuamilik kami danmengikut Engkau.”

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

Yesusmemberitahukan tentang kematian-Nya
32 Yesus dan murid-murid-Nya dan beberapa orang lain pergi ke

Yerusalem. Yesus berjalan di depan mereka. Murid-murid-Nya merasa
heran, tetapi orang banyak yang mengikuti mereka dari belakang
merasa takut, karena mereka tahu bahwa di kota itu ada orang-orang
yang marah kepada Yesus. Lalu Yesus mengumpulkan kembali kedua
belasmurid-Nya secara tersendiri danmemberitahukan apa yang akan
terjadi pada diri-Nya. 33 “Dengarkanlah baik-baik! Kita sedang menuju
Yerusalem. Di sanaAnakManusia— yaituAku, akandiserahkankepada
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. 34Orang yang bukan
Yahudi itu akanmengejek, meludahi, mencambuk, danmembunuh-Ku.
Tetapi padahari ketiga sesudahkematian-Ku, Akuakanhidupkembali.”

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

datang kepada Yesus dan berkata, “Guru, kami minta supaya Engkau
melakukan sesuatu untuk kami.”

36 Lalu Yesus bertanya, “Apa yang kalian kehendaki untuk Aku per-
buat bagimu?”

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

38 Tetapi jawab Yesus, “Kalian tidak mengerti apa yang kalian minta.
Apakahkalian sudahsiapmenerimapenderitaan seperti yangakanAku
alami? Apakah kalian bisa memikul kesusahan besar yang akan Aku
alami nanti?”†

39 Jawabmereka, “Kami bisa.”

† 10:38 penderitaan… kesusahan Secara harfiah, “Apakah kalian sanggupminum cawan yang
akan Ku-minum, atau dibaptis dengan baptisan yang akan diberikan kepada-Ku?”
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Lalu kata Yesus, “Memang kalian akan menderita dan memikul ke-
susahan 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.”

41Waktu kesepuluh murid lain mendengar permintaan Yakobus dan
Yohanes itu,mereka sangatmarahkepada keduabersaudara itu. 42Lalu
Yesus memanggil semua murid-Nya dan berkata, “Kalian sudah tahu
bahwa para pemimpin bangsa-bangsa yang bukan orang Yahudi dan
semua yang menganggap dirinya pembesar memerintah rakyatnya
dengan keras dan menindas hak-hak mereka. 43 Tetapi kalian tidak
boleh seperti mereka. Kalau di antara kalian ada yang mau menjadi
orang yang terkemuka, dia harus mengambil tempat yang paling hina
dan menjadi pelayan kalian. 44 Dan siapa saja dari kalian yang mau
menjadi orang nomor satu, dia harus menjadi budak kalian. 45 Kalian
harus mengikuti teladan-Ku. Karena Aku— Anak Manusia, datang ke
dunia ini bukanuntukdilayani olehorang lain. TetapiAkudatanguntuk
melayani orang lain danmemberikan hidup-Ku untukmenyelamatkan
banyak orang.”

Yesusmembuat orang buta bisamelihat✡
46Lalu Yesus,murid-murid-Nya, dan orang banyak tiba di Yeriko. Dan

waktumerekameninggalkan kota itu, ada seorang pengemis yang buta
bernama Bartimeus— anak Timeus, yang selalu duduk di pinggir jalan
untuk mengemis. 47 Dan dia mendengar bahwa Yesus dari Nazaret
sedang lewat. Lalu dia berseru, katanya, “Yesus, Keturunan Daud,‡
kasihanilah saya.”

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

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

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

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

kembali.”
52 Kata Yesus kepadanya, “Pergilah. Karena kamu percaya kepada-

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

✡ 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
RajaPenyelamatakandatangdariketurunanRajaDaud. Jadi semuaorangYahudimenyebutkan
Raja Penyelamat sebagai ‘KeturunanDaud’. Karena nubuat nabi-nabi itu, mereka juga berpikir,
“Dia juga akan menyembuhkan orang sakit dan buta.” Jadi orang ini sudah tahu bahwa Yesus
bukan orang biasa. Lihat Yes. 29:18-19; 35:4-6; 42:6-7.
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11
Yesus disambut di Yerusalem seperti seorang raja✡

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

4 Lalu kedua murid itu pun pergi dan menemukan keledai muda
itu sedang terikat di jalan di dekat pintu sebuah rumah. Mereka
melepaskan talinya. 5 Ada beberapa orang yang sedang berdiri di
situ bertanya, “Kenapa kalian lepaskan keledai itu?” 6 Lalu mereka
menjawab seperti yang dikatakan Yesus itu, kemudian orang-orang itu
membiarkan mereka membawa keledai itu. 7 Keledai itu pun dibawa
kepada Yesus, lalu mereka mengalasi punggung keledai itu dengan
jubah-jubahmereka. Yesus pun naik dan duduk di situ. 8Orang banyak
yang sudah berkumpul membuka jubah-jubah mereka dan mengge-
larkannya 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 TUHANmemberkati raja kita ini

yang datangmewakili TUHAN!
10 Biarlah Allah memberkati keturunan Raja Daud ini, supaya Dia

memerintah kita dengan baik. Pujilah Allah YangMahatinggi!”
11Waktu Yesus sampai di Yerusalem, Dia masuk ke Rumah Allah dan

melihat-lihat semua yang terjadi di sekitar situ. Karena hari sudah
hampir malam, Dia dan kedua belas murid-Nya pergi ke desa Betania.

Yesusmengutuk pohon ara yang tidak berbuah✡
12Hari berikutnya waktu mereka sedang berjalan kembali dari Beta-

nia ke Yerusalem, Yesus merasa lapar. 13 Dari 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 saja. Danmemang, saat itu belummusimbuah ara.† 14Lalu
✡ 11: Mat. 21:1-11; Luk. 19:28-40; Yoh. 12:12-19 * 11:9 Hosana! Terpujilah TUHAN!
Secaraharfiah, “Hosana.” DalamBahasa Ibrani kunoartinya ‘TUHANselamatkanlahkami’ atau
‘Terpujilah TUHAN’. Tetapi pada zaman Yesus artinya sudah berubahmenjadi pujian terhadap
rajayangartinyamirip seruan ‘HidupPangeran...!!!’ dalamBahasa Indonesia. Denganmemakai
kata ‘hosana’, sudah jelas bahwa orang banyak memuji Allah karena menerima Yesus sebagai
Mesias— yaitu Raja Penyelamat yang sudah dijanjikan. ✡ 11:11 Mat. 21:18-19 † 11:13
belum musim buah ara Cerita ini pasti mengingatkan pembaca pertama tentang nubuatan
Nabi Yeremia bahwa Allah akan membiarkan Rumah-Nya dibinasakan oleh orang-orang yang
memusuhi-Nya (Yer. 7:8-13). Walaupun sudah dinubuatkan seperti itu, orang Yahudi pada
zaman Yesus masih merasa bahwa mereka aman dan menyangka bahwa negeri Israel tidak
akan diserang oleh orang-orang yang memusuhi mereka kalau persembahan-persembahan
masih terus diadakan di Rumah Allah. Jadi mereka merasa bahwa mereka boleh menindas
orang-orang miskin dan Allah tidak akan menghukum mereka. Mereka seperti pohon yang
tidakmenghasilkan buah yang baik.
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Yesus berkata kepadapohon itu, “Mulai sekarang tidak akanpernah lagi
ada orang yang makan buahmu.” Dan murid-murid-Nya mendengar
Dia berkata seperti itu.

Yesus mengusir orang-orang yang menjadikan Rumah Allah seperti
pasar✡

15 Ketika tiba di Yerusalem, Yesus masuk ke teras Rumah Allah dan
mulaimengusir orang-orang yang sedangberjualandi situ. Diamemba-
likkan 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. 17 Dan Yesus mengajar mereka
seperti ini, “Kalian tahu betul bahwa dalam Kitab Suci Allah berkata,
‘Rumah-Ku akan disebut rumah doa untuk semua bangsa.’✡
Tetapi kalian sudah mengubahnya menjadi ‘tempat persembunyian
bagi para pencuri!’ ”✡

18 Waktu para imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar bahwa
Yesus berbuat seperti itu, merekamulai mencari jalan untuk bisamem-
binasakanDia. Tetapimereka takut kepada Yesus, karena banyak orang
sangat senang dan heran dengan ajaran-Nya.

19Ketikahari sudahmulai gelap, Yesusdanmurid-murid-Nyamening-
galkan kota itu.

Yesusmengajar tentang pohon ara yang dikutuk-Nya✡
20 Besok paginya, waktu Yesus dan murid-murid-Nya berjalan dan

lewat dekat pohon ara itu, mereka melihat pohon itu sudah mati dan
kering sampai ke akar-akarnya. 21Kemudian Petrus teringat akan apa
yang terjadi kemarinnya, lalu dia berkata, “Guru, lihat! Pohon yang
Engkau kutuk kemarin sudah kering.”

22 Lalu jawab Yesus kepadanya, “Percayalah penuh kepada Allah.
23ApayangAkukatakan inibenar: Kalaukalianmasing-masingpercaya
penuh, kamu juga bisa membuat keajaiban-keajaiban seperti ini. Con-
tohnya, kamu bisa meminta kepada Allah, ‘Biarlah gunung ini pindah
ke dalam laut.’ Tetapi kamuharus percaya penuhdan tidak ragu bahwa
Allah pasti akan melakukan apa yang kamu minta. 24 Karena itu, Aku
menasihatkan setiap kalian: Saat kamu berdoa meminta sesuatu, per-
cayalah seperti ini, ‘Allah sudah memberikan yang saya minta kepada-
Nya.’ Maka hal itu akan Allah berikan kepadamu. 25-26 Saat kamu
meminta sesuatu dalam doa, periksalah dirimu sendiri kalau kamu

✡ 11:14 Mat. 21:12-17; Luk. 19:45-48; Yoh. 2:13-22 ‡ 11:15 penukar uang Padawaktu itu, raja
besar di Roma memerintah semua daerah Yahudi dan banyak provinsi yang lain. Oleh karena
itu, uang sehari-hari yang mereka pakai adalah uang Roma. Dan imam-imam kepala sudah
melarang, “Uang negara Roma tidak boleh dipersembahkan kepada Allah.” Jadi orang-orang
yang datang ke Rumah Allah harus menukar uangmereka dengan uang yang diizinkan supaya
mereka bisa mempersembahkan uang mereka kepada Allah. Mata uang yang diizinkan itu
adalahmatauangdari Tirus. Imam-imamkepala jugaberkuasa atas semuayangdijual 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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sakit hati kepada seseorang. Maafkanlah orang itu, supaya Bapamu
yang di surga jugamengampuni semua kesalahanmu.”§

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

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

29 Lalu Yesus berkata kepada mereka, “Aku juga mau menanyakan
sesuatu kepadakalian. Kalaukalianmenjawab-Ku,makaAku juga akan
memberitahukan Siapa yang memberikan hak itu kepada-Ku. 30 Coba
kalian jawab pertanyaan-Ku ini: Siapa yang memberikan hak kepada
Yohanes Pembaptis untuk membaptis orang-orang? Apakah Allah*
yangmemberikan, atau dia bekerja atas kemauannya sendiri?”†

31Lalumereka saling berbicara satu sama lain, “Kalau kitamenjawab
‘Allah yang memberikannya,’ maka kita akan kalah di hadapan orang
banyak iniketikadiaberkata, ‘Kalaubegitu, kenapakalian tidakpercaya
kepada Yohanes?’ 32-33 Tetapi tidak baik juga kalau kita jawab, ‘Dia
bekerja atas kemauannya sendiri,’ karenaorangbanyak ini akanmarah
kepadakita!” Makaakhirnyamereka jawab, “Kami tidak tahu.” Mereka
menjawab seperti itu karena takut kepada orang banyak, karena semua
orang yang berkumpul di situ percaya bahwa Yohanes adalah seorang
nabi.
Lalu Yesus berkata kepada mereka, “Kalau begitu, Aku pun tidak

akan mengatakan kepada kalian Siapa yang memberikan hak kepada-
Ku untukmelakukan hal-hal seperti yang kemarin itu.”

12
Perumpamaan: Orang Yahudi selalumenolak utusan-utusan Allah✡

1 Lalu Yesus mulai mengajar pemimpin-pemimpin agama Yahudi
itu dengan memakai beberapa perumpamaan. Inilah salah satu dari
perumpamaan itu: “Adalah seorang pemilik tanah yang menyuruh
hamba-hambanyamembuat kebun anggur yang besar, lengkap dengan
pagar di sekelilingnya. Lalu mereka menggali lubang sebagai tem-
pat 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
§ 11:25-26 Ayat 25-26 Ada salinan kuno yang menambah kata-kata ini, “Tetapi kalau kalian
tidak memaafkan orang lain, Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesala-
hanmu.” Dalam bahasa Yunani kata yang diterjemahkan sebagai ‘Maafkanlah’ adalah kata
yang juga diterjemahkan ‘mengampuni’. Perbedaan dalam penerjemahan terjadi karena
dalam bahasa Indonesia manusia tidakmungkinmengampuni dosa sesamanya. Dalam bahasa
IndonesiahanyaAllah sajayangbisamengampunidosa. ✡ 11:25-26 Mat. 21:23-27; Luk. 20:1-8
* 11:30 Allah Di sini dan ayat 31, secara harfiah, “dari surga.” † 11:30 atas kemauannya
sendiri Di sini dan ayat 32, secara harfiah, “dari manusia.” ✡ 12: Mat. 21:33-46; Luk. 20:9-19;
Yes. 5:1-7
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hambanyapergi kepadapetani-petani itu untukmengambil hasil kebun
yang menjadi bagiannya. 3 Tetapi para petani itu menangkap dan
memukul hambanya itu, lalu mereka menyuruh dia pulang dengan
tangan kosong. 4Lalu pemilik kebun itumenyuruh hambanya yang lain
pergi kepada mereka. Tetapi mereka mencaci maki dia dan memukul
kepalanya sampai terluka. 5 Sesudah itu pemilik kebun itu menyuruh
lagi seorang hambanya yang lain. Tetapi mereka membunuh dia.
Begitulah seterusnya mereka memperlakukan setiap hamba yang lain
yang datang menagih hasil kebun itu. Ada yang dipukul, dan ada juga
yang dibunuh. 6 Akhirnya tidak ada lagi yang bisa disuruhnya kecuali
anaknya yang satu-satunya yang sangat dia kasihi. Lalu dia menyuruh
anaknya itu pergi karena dia pikir, ‘Tentu mereka akan menghormati
anak saya sendiri.’

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

9 “Jadi coba kalian pikir: Kalau sudah begitu, apakah yang akan
dilakukan oleh pemilik kebun itu? Tentu dia sendiri yang akan datang
dan membunuh para petani itu. Lalu dia akan menyewakan kebunnya
itu kepada petani-petani yang lain.” 10 Lalu Yesus berkata lagi kepada
mereka, “Sampai kapan kalian mengerti Firman Allah! Karena sudah
ada tertulis,
‘Batu yang dianggap tidak berguna oleh tukang-tukang bangunan,
Allah sudahmenjadikannya sebagai batu fondasi yang terutama.
11Apa yang Allah lakukan itu sangat ajaib bagi kita.’ ”✡

12 Pemimpin-pemimpin Yahudi yang sedang mendengarkan pe-
rumpamaan itu, tahu bahwa merekalah yang Yesus maksudkan se-
bagai 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 dengankemauanAllahdan tidakmempedulikanpendapat orang
lain. Pak Guru tidak mengubah ajaran Bapak supaya dipuji oleh orang-
orang yang punya pangkat. Jadi kami mau bertanya: Menurut Hukum
Taurat, apakah kita boleh membayar pajak kepada pemerintah Roma
atau tidak?”

15 Tetapi Yesus mengetahui bahwa mereka hanya berpura-pura saja.
Jadi Dia menjawab, “Apakah dengan pertanyaan semacam itu kalian
pikir bisamenjebakAku?! Coba tunjukkan satu keping uang perak yang
✡ 12:11 Mzm. 118:22-23 ✡ 12:12 Mat. 22:15-22; Luk. 20:18-26
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biasa dipakai untukmembayar pajak.” 16Lalumerekamemberikannya
kepada-Nya. Dan Dia bertanya, “Ukiran muka siapa yang ada di sini?
Dan nama siapa yang tertulis di sini?”
Jawabmereka: “Raja Roma.”
17 Lalu kata-Nya kepada mereka, “Kalau begitu, berikanlah kembali

kepada raja apa yangwajib rajamiliki. Dan berikanlah kembali kepada
Allah apa yang wajib Allahmiliki.”
Mendengar jawaban itu mereka pun terheran-heran.
Orang-orang dari kelompok Saduki bertanya tentang kehidupan kem-

bali sesudah kematian✡
18 Sesudah itu orang-orang dari kelompok Saduki* juga mendatangi

Yesus. (Kelompok Saduki percaya bahwa setiap orang yang sudah mati
tidak akan hidup kembali.) 19 Mereka berkata kepada Yesus, “Guru,
Musa menulis peraturan untuk kita seperti ini: ‘Kalau ada seorang
laki-laki yang meninggal sebelummempunyai anak, maka saudaranya
wajib kawin dengan jandanya itu untuk meneruskan keturunan bagi
saudaranya yang meninggal itu.’✡ 20 Jadi, pernah ada tujuh orang laki-
laki bersaudara. Laki-laki pertama menikah dengan seorang gadis,
tetapi laki-laki itu meninggal dan belummempunyai 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 anakmelalui janda itu. Dan akhirnya janda itu juga mening-
gal. 23 Jadi nanti, kalau benar bahwa orang yang sudahmati akan hidup
kembali, lalu janda itu akan disebut sebagai istri siapa? Karena ketujuh
bersaudara itu sudah pernahmenjadi suami dari perempuan itu.”

24 Lalu Yesus menjawab, “Kalian sangat keliru 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 akanhidup sepertimalaikat-malaikat di surga, yang
tidak pernahmenikah.

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

Yesusmemberitahukan tentang perintah Allah yang paling penting✡
28Waktu Yesus masih berdebat dengan orang-orang Saduki, seorang

ahli Taurat datang dan mendengar mereka berbicara. Waktu dia
melihat Yesus sudah menjawab pertanyaan mereka dengan baik, dia
✡ 12:17 Mat. 22:23-33; Luk. 20:27-40 * 12:18 kelompok Saduki Kebanyakan anggota
kelompok Saduki adalah pemimpin agama Yahudi, dan kebanyakan sebagai imam. Mereka
hanya percaya kepada kelima buku pertama dalam Perjanjian Lama yang ditulis oleh Musa:
Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Lihat Kis. 23:8. ✡ 12:19 Ul. 25:5
✡ 12:26 Kel. 3:6 ✡ 12:27 Mat. 22:34-40; Luk. 10:25-28
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jugabertanyakepadaYesus, “Menurutpendapatmu, dari semuaHukum
Taurat, perintahmana yang paling penting?”

29Lalu Yesus menjawabmereka, “Yang paling penting adalah:
‘Semua orang Israel, dengarkanlah! TUHAN Allahmu adalah satu-

satunya TUHAN.
30Kasihilah TUHAN Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap

napas hidupmu, dengan seluruh pikiranmu, dan dengan seluruh
kekuatanmu.’

31Dan juga ada perintah yang kedua— yaitu,
‘Kasihilah sesamamu sama seperti kamumengasihi dirimu sendiri.’✡
Tidak ada perintah lain yang lebih penting dari kedua perintah itu.”

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

34Waktu Yesusmelihat bahwa orang itumenjawab dengan bijaksana,
Dia berkata kepadanya, “Kamu hampir menjadi anggota kerajaan Al-
lah.” Sesudah itu semua orang dari kelompok-kelompok agama Yahudi
menjadimalu dan tidak berani lagimenanyakan apa pun kepada Yesus.

Yesusmenunjukkan bahwaDia bukan hanya keturunan Daud✡
35Waktu Yesusmasihmengajar di RumahAllah, Dia berkata, “Kenapa

ahli-ahli Taurat mengajar seperti ini?— ‘Kristus† akan datang sebagai
keturunan Daud.’ 36 Sedangkan Daud— ketika dikuasai Roh Allah
berkata,
‘TUHAN Allah berkata kepada Tuhan saya,
“Duduklah di sebelah kanan-Ku danmemerintahlah sebagai Raja,

dan Aku akan mengalahkan semua yang memusuhi-Mu dan men-
jadikanmereka budak-Mu.” ’✡

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

gajar.
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 mem-
beri salam kepada mereka dengan penuh hormat. 39Mereka juga suka
duduk di kursi-kursi yang paling depan di dalam rumah-rumah perte-
muan atau di pesta-pesta makan. 40Mereka juga biasa menipu janda-
janda dengan memakai alasan seperti ini, ‘Saya akan membantumu
mengurus harta suamimu yang sudah meninggal.’ Tetapi sebenarnya
mereka hanya pura-pura membantu karena mereka mau mengambil

✡ 12:31 Ul. 6:5; Im. 19:18 ✡ 12:34 Mat. 22:41-46; Luk. 20:41-44 † 12:35 Kristus Lihat
catatan di Mrk. 1:1. ✡ 12:36 Mzm. 110:1 ✡ 12:37 Mat. 23:1-36; Luk. 11:37-54; 20:45-47
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sebagian dari harta itu. Dan untuk menutupi kejahatan mereka itu,
mereka berdoa panjang-panjang di dalam rumah-rumah pertemuan,
supayaorangberpikir bahwamerekaorangbaik. Karena itu sebagai ak-
ibat dari perbuatan mereka yang seperti itu, Allah pasti akan memberi
hukuman yang sangat berat kepadamereka.”

Jandamiskin yangmemberikan semua uangnya kepada Allah✡
41Waktu Yesus masih berada di teras Rumah Allah, Dia duduk meng-

hadap peti persembahan sambil memperhatikan orang-orang yang
memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memasukkan
sejumlah uang yang besar. 42 Lalu seorang janda miskin datang dan
memasukkan dua uang logam yang nilainya paling kecil. 43 Lalu Yesus
memanggil murid-murid-Nya dan berkata, “Apa yang Aku katakan
ini benar: Persembahan janda miskin ini nilainya lebih besar dari
persembahan semua orang lain di sini— sekalipun orang-orang kaya
itu. 44 Karena mereka memberi sedikit dari kelebihan harta mereka,
sedangkan janda yang sangat miskin ini memberi semua miliknya—
yaitu seluruh biaya hidupnya.”

13
Yesusmengajar tentang akhir zaman✡

1Waktu Yesus sedang keluar dari Rumah Allah, salah satumurid-Nya
berkata kepada-Nya, “Guru, lihat! Betapa megahnya Rumah Allah ini!
Batu-batunya sangat besar sekali!”

2 Lalu Yesus menjawab, “Ya, perhatikanlah baik-baik semua bangu-
nan 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 Andreas datang kepada-Nya dan bertanya,
4“Guru, tolongberitahukankepadakami kapanhal-hal itu akan terjadi?
Dan apa tandanya kalau hal-hal itu akan segera terjadi?”

5Lalu Yesusmenjawabmereka, “Hati-hatilah, supaya kalian tidak dis-
esatkan oleh orang lain. 6Banyak orang akanmuncul dan berkata, ‘Aku
inilah Kristus yang kalian nanti-nantikan itu,’ sehingga mereka akan
menyesatkan banyak orang. 7Waktu kalianmendengar tentang perang
yang sedang berlangsung atau yang akan terjadi, janganlah kalian
kuatir! Karena itu bukanlah tanda-tanda akhir dunia. Memang hal-hal
itu harus terjadi sesuai dengan rencana Allah. 8 Akan terjadi perang
antar suku dan antar negara. Di mana-mana akan terjadi gempa bumi
dan bencana kelaparan. Tetapi semua itu hanyalah permulaan saja.
Kejadian-kejadian itu dapat digambarkan seperti ibu hamil yang sudah
mulai mengalami sakit sebagai tanda mau melahirkan. Dan kemudian
rasa sakitnya akan semakin bertambah-tambah sampai anaknya lahir.

9 “Jagalah diri kalian baik-baik! Karena orang-orang yangmemusuhi-
Ku akan menangkap dan membawa banyak orang dari antara kalian
ke sidang pemimpin agama, dan ada dari antara kalian yang akan
dipukuli di dalam rumah-rumah pertemuan mereka. Dan mereka juga
✡ 12:40 Luk. 21:1-4 ✡ 13: Mat. 24:1-44; Luk. 21:5-33
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akan membawa kamu untuk menghadap raja atau kepala pemerintah.
Waktu itu mereka akan melaporkan kamu seperti ini, ‘Dia itu juga
pengikut Yesus.’ Tetapi semua itu terjadi sesuai dengan kehendakAllah,
supaya kamu bisa bersaksi tentang Aku kepada mereka. 10 Dan Allah
sudah menentukan bahwa sebelum akhir dunia, Kabar Baik tentang
Aku harus disampaikan kepada semua suku bangsa di seluruh dunia.
11 Dan waktu kamu ditangkap dan dibawa ke pengadilan, tidak usah
kuatir tentang apa yang akan kamu jawab. Karena pada waktumereka
bertanya kepadamu, saat itu juga Roh Allah akanmemberitahukan apa
yang harus kamu jawab. Sebenarnya pada waktu itu bukan kamu yang
bicara, tetapi Roh Kuduslah yang berbicaramelalui kamu.

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

14 “Akumemberikan tanda ini kepada kalian: Kalian akanmelihat se-
orang raja yang memusuhi-Ku mendirikan ‘sesuatu yang sangat mena-
jiskan di dalamRumahAllah danmerupakan tanda kebinasaan.’✡ Pada
waktu kalian melihat bencana itu, orang-orang yang ada di Yerusalem
dan provinsi Yudea harus melarikan diri ke gunung-gunung.”
Saya — Markus, meminta kepada orang yang membacakan buku
ini untuk orang lain: Tolong jelaskan perkataan Yesus tadi kepada
pendengar. Yesus melanjutkanmengajar,*

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. 17Padawaktu bencana itu, kasihan sekali ibu-ibu yang hamil
dan menyusui. Mereka akan sangat menderita karena mereka akan
sangat sulit melarikan diri. 18 Berdoalah supaya bencana itu tidak ter-
jadi pada waktu musim dingin. Karena kalau musim dingin akan lebih
susah lagi. 19 Karena pada hari-hari itu akan terjadi kesusahan besar.
Kesusahan seperti ini belum pernah terjadi sejak Allah menciptakan
dunia ini sampai sekarang. Dan sesudah itu, kesusahan yang seperti itu
tidak akanpernah terjadi lagi.✡ 20Tetapi oleh karenaAllahmengasihani
umat pilihan-Nya yangmasih hidup di dunia padawaktu itu, Dia sudah
putuskan bahwabencana yang palingmengerikan itu tidak boleh lama.
✡ 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. PerkataanMarkus ini bisa ditafsirkan dengan dua cara: 1) Biarlah orang
yangmembacamengerti 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 ‘biarlahmengerti’ dapat dimengerti ‘biarlaharti dijelaskan’ (kepadaparapendengar).
Pada zaman Markus, kebanyakan orang tidak bisa membaca, dan Markus mengajak orang
yang membacakan kepada orang lain untuk menjelaskan nubuatan Daniel yang dikutip oleh
Yesus. † 13:15 di teras rumah Secara harfiahMarkusmenulis ‘di atas rumah’. Di negeri Israel
bagian atas rumah-rumah adalah datar dan digunakan sebagaimana orang-orang Indonesia
menggunakan teras atau halaman rumah. ✡ 13:19 Dan. 12:1
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Karena kalau lama, tidak ada orang yang sanggup bertahan hidup di
dunia.

21 “Padawaktu 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 men-
gaku, ‘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,
dansemuapembesar-pembesardarikuasagelapyangadadi langit akan

dijatuhkan.’‡
26 “Pada waktu itu semua orang akan melihat Anak Manusia —

yaitu Aku, datang dalam awan dengan kuasa dan cahaya yang be-
sar dari surga. 27 Lalu Aku akan menyuruh para malaikat-Ku untuk
mengumpulkan orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah. Mereka
akandikumpulkandari 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 terjadi, seharusnya kalian sudah tahu bahwa waktunya
untuk Aku datang kembali sudah dekat. 30 Apa yang Ku-katakan ini
benar: Semua tanda itu akan terjadi sementara orang-orang pada
zaman inimasih ada yang hidup. 31Hal-hal ini pasti akan terjadi semua.
Masih lebihmungkin langit danbumihilang lenyap, daripadaajaran-Ku
ini tidak terjadi.”

Nasihat supaya berjaga-jaga✡
32“Tetapi tidakada seorangpunyang tahukapanharinyaatau jamnya

Aku akan datang kembali ke dunia ini. Malaikat-malaikat di surga pun
tidak tahu, dan Aku sebagai Anak Allah juga tidak tahu. Hanya Bapa
sendiri yang tahukapanhal ituakan terjadi. 33 Jadi kalianharusberhati-
hati dan berjaga-jaga. Karena kalian tidak tahu kapan waktunya Aku
datang kembali. 34 Keadaannya sama seperti waktu seorang pemilik
tanah mau pergi ke tempat yang jauh. Sebelum meninggalkan rumah,
diamembagikan tugas kepada setiap hambanya danmenjelaskan tang-
gung jawab dan tugasnya masing-masing. Lalu dia berkata kepada
penjaga pintu, ‘Jaga baik-baik sampai saya kembali!’ 35 Mereka itu

✡ 13:23 Mat. 24:29-31; Luk. 21:25-28 ‡ 13:25 Ayat 24-25Hal-hal ini dinubuatkandi Yes. 13:10;
34:4; Yeh. 32:7; Yl. 2:10; 2:31; 3:15. Baris kedua secara harfiah, “dan penguasa-penguasa yang
ada di (tingkat-tingkat) langit akan digoyangkan.” ✡ 13:31 Mat. 24:36-44; Luk. 17:26-30, 34-36
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terus bersiap-siap dan berjaga-jaga, karena mereka tidak tahu kapan
tuan rumah itu akan kembali— apakah sore hari, tengah malam, pada
waktu ayam berkokok, atau pada waktu pagi. Begitu juga kalian harus
selalu berjaga-jaga. 36 Jangan sampai Aku kembali secara tiba-tiba dan
tidak menemukan kalian siap siaga, tetapi sedang tidur! 37 Apa yang
Ku-katakan ini bukan hanya untuk kalian yang sedang mendengarkan
tetapi untuk semua orang: Teruslah bersiap-siap dan berjaga-jaga!”

14
Pemimpin-Pemimpin Yahudimencari cara untukmembunuh Yesus

1 Dua hari sebelum Hari Raya Paskah,* anggota imam-imam kepala
dan ahli-ahli Taurat mulai mencari cara untukmenangkap Yesus tanpa
diketahui oleh orang banyak, supaya mereka bisa membunuh Dia.
2 Lalu mereka berkata, “Kita tidak boleh menangkap Dia selama pesta
ini berlangsung! Nanti orang banyak akan marah kepada kita dan bisa
terjadi keributan.”

Seorang perempuanmenuangkanminyakwangi ke atas kepala Yesus✡
3 Sesudah itu, Yesus dan murid-murid-Nya pergi ke Betania. Mereka

makan di rumah Simon— yang juga disebut Si Penyakit Kulit.† Waktu
Yesus dan beberapa orang lain sedang makan, ada seorang perempuan
masuk dan membawa minyak wangi yang mahal. Minyak itu terbuat
dari minyak narwastu murni dan ada di dalam botol yang terbuat dari
batu putih. Botol itu sengaja dibuat tanpa tutup. Jadi perempuan
itu mendekati Yesus dan mematahkan bagian tipis dari botol itu lalu
menuangkanminyak itu ke atas kepala Yesus.

4Tetapiwaktubeberapaorangmelihat itu,merekamarahdanberkata
satu sama lain seperti ini, “Kenapa minyak wangi itu dibuang begitu
saja?! 5Karenakalaukitamenjualminyak itu, tentukita akanmendapat
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. 7 Karena orang-orang miskin akan selalu ada di
sekitar kalian, dan kapan saja kalian bisa membantu mereka. Tetapi
Aku tidak akan selalu ada bersama kalian. 8 Sebenarnya dengan men-
uangkan 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 selama delapan hari—
sehingga meliputi dua Hari Sabat. Sebetulnya Paskah dan Perayaan Roti Tanpa Ragi dirayakan
secara bersamaan (lihat Kel. 12 dan catatan di Luk. 22:16). ✡ 14:2 Mat. 26:6-13; Yoh. 12:1-8
† 14:3 Si Penyakit Kulit Banyak ahli tafsir berkata bahwa kemungkinan besar Simon ini sudah
sembuhdari penyakitnya sebelumkejadian ini. Lihat catatan tentangpenyakit kulit dalamMrk.
1:40. ‡ 14:5 uang yang banyak sekali Secara harfiah, “300 dinar.” Dinar adalah mata uang
Romawi yang dibuat dari perak asli. Pada waktu itu, satu dinar adalah upah seorang pekerja
dalam satu hari. Jadi 300 dinar hampir sama dengan upah seorang pekerja untuk satu tahun.
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tubuh-Ku untuk dikuburkan.§ Ini sajalah yang bisa dia lakukan untuk-
Ku. 9 Apa yang Ku-katakan ini benar: Waktu Kabar Baik tentang Aku
disebarkan di seluruh dunia, apa yang sudah dilakukan perempuan
ini untuk Aku akan terus dibicarakan, sampai dia tidak akan pernah
dilupakan.”

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

Nya, pergi kepada imam-imam kepala untuk memberitahukan bahwa
dia bersedia menjual Yesus kepada mereka. 11Waktu mereka menden-
gar hal itu mereka senang sekali, dan berjanji memberikan sejumlah
uang kepadanya. Lalu Yudas mulai mencari kesempatan untuk meny-
erahkan Yesus kepadamereka.

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

12 Hari pertama perayaan Paskah sudah tiba—† yaitu hari di mana
semua domba Paskah dipotong. Lalu murid-murid Yesus bertanya
kepada-Nya, “Guru, di mana kita akan makan makanan Paskah?—
supaya kami pergi ke sana untukmempersiapkannya.”

13 Lalu Yesus menyuruh dua orang dari murid-murid-Nya, “Kalian
berdua pergilah ke Yerusalem. Di sana kalian akan bertemu dengan
seorang hamba laki-laki yang sedangmembawa bejana tanah liat berisi
air. Ikutilah dia terus. 14 Waktu dia masuk ke dalam rumah, kalian
juga ikutmasukdanberkatalahkepadapemilik 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.” 16 Maka kedua murid
itu pergi ke Yerusalem dan mereka menemukan tepat seperti apa yang
Yesus katakan kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkanmakanan
Paskah di situ.

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

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

20 Lalu Yesus berkata lagi, “Salah satu dari antara kalian yang dua
belas orang ini akan menyerahkan Aku untuk ditangkap. Sebentar
lagi dia itu akan mencelupkan rotinya ke dalam piring yang sama
§ 14:8 mempersiapkan tubuh-Ku untuk dikuburkan Orang Yahudi biasanyamenaruhminyak
wangi dan rempah-rempah pada mayat orang mati sebelum dikuburkan (seperti pada Mrk.
16:1). Tetapi perempuan itu mungkin tidak tahu bahwa Yesus akan segera mati. Banyak
penafsir berkata bahwa perempuan ini adalah Maria, saudaranya Lazarus. Kalau begitu, dia
menuangkanminyakwangikeataskepalaYesuskarenadiamengasihi-Nyadankarenadia ingin
berterima kasih kepada-Nya, karena Yesus sudah menghidupkan kembali saudaranya Lazarus
dari kematian (Yoh. 11:38-44; 12:1-8). ✡ 14:9 Mat. 26:14-16; Luk. 22:3-6 * 14:10 Yudas
dari desa Kariot Secara harfiah, “Yudas Iskariot.” Dalam bahasa Ibrani, ‘Iskariot’ berarti ‘orang
Kariot’. ✡ 14:11 Mat. 26:17-25; Luk. 22:7-14, 21-23; Yoh. 13:21-30 † 14:12 Paskah Secara
harfiah, “Perayaan Roti Tanpa Ragi.” Lihat catatan di Mrk. 14:1.
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dengan Aku, sepertinya dia masih sahabat-Ku.‡ 21Karena sama seperti
yang sudah ditulis dalam Kitab Suci, Anak Manusia —§ yaitu Aku,
memang sudah ditetapkan mati dibunuh. Tetapi kasihan sekali, dia
yang menyerahkan Aku kepada orang-orang yang memusuhi-Ku! Dia
akan mendapat hukuman yang sangat berat sekali, sampai dia akan
berpikir bahwa lebih baik kalau dia tidak pernah dilahirkan.”

Yesusmemberikanmakananuntukmengenang tubuhdandarah-Nya✡
22Waktumereka sedangmakan, Yesusmengambil roti danmengucap

syukur kepada Allah untuk roti itu. Lalu Dia menyobek-nyobek roti itu,
dan saat Diamemberikan supaya setiapmerekamakan dari roti itu Dia
berkata, “Ambillah roti ini danmakanlah. Inilah tubuh-Ku.”

23-24 Sesudah itu, Yesus mengambil cawan yang berisi air anggur, lalu
DiamengucapsyukurkepadaAllah. SaatDiamemberikansupayasetiap
mereka minum dari cawan itu Dia berkata, “Inilah darah-Ku— yang
akan ditumpahkan untuk banyak orang. Darah kematian-Ku menjadi
tanda bahwa perjanjian yang baru antara Allah dan manusia sudah
sah.” Lalu mereka 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 akanminum air anggur baru.”

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

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

murid-Nya, “Kalian semua akan lari meninggalkan Aku, karena Allah
sudah menetapkan bahwa akan terjadi kepada-Ku sesuai dengan yang
tertulis dalam Kitab Suci,
‘Aku akanmemukul danmembunuh Gembala itu.
Pada waktu itu domba-domba-Nya akan lari ke sana kemari.’✡
28Tetapi sesudah AllahmenghidupkanAku kembali dari kematian, Aku
akan duluan pergi ke daerah Galilea.”

29 Lalu Petrus berkata, “Biarpun semua teman lari meninggalkan
Engkau, tetapi saya tidak!”

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

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

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

bernamaGetsemani, Dia berkata kepadamereka, “Kalian duduk di sini,
karena Aku mau pergi berdoa.” 33 Lalu Dia mengajak Petrus, Yakobus,
‡ 14:20 sepertidiamasihsahabat-KuMakandaripiringataumangkukmakananbersama-sama
menandakan persahabatan yang akrab. Di sini Yesus dan murid-murid-Nya mencelupkan roti
dan sayur pahit mereka ke dalam mangkuk besar yang sama. Mazmur 41:9 kelihatannya
bernubuat tentang perbuatan Yudas. § 14:21 Anak Manusia Lihat catatan di Mat. 9:6.
✡ 14:21 Mat. 26:26-30; Luk. 22:15-20; 1Kor. 11:23-25 ✡ 14:26 Mat. 26:31-35; Luk. 22:31-34;
Yoh. 13:36-38 ✡ 14:27 Zak. 13:7 ✡ 14:31 Mat. 26:36-46; Luk. 22:39-46
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dan Yohanes ikut bersama-Nya. Waktu itu Yesus sangat sedih sekali dan
hati-Nya sangat tidak tenang. 34Lalu Dia berkata kepadamereka, “Hati-
Ku sangat sedih sekali, seperti maumati rasanya. Kalian tinggal di sini.
Teruslah terjaga sambil berdoa.”

35LaluYesusberjalan sedikit jauhdarimereka, kemudianDiaberlutut
dan berdoa supaya Dia bisa lepas dari kesusahan yang sudah dekat
— kalau Allah menghendaki. 36 Dia berdoa seperti ini, “Abba,* Bapa,
Engkaumampumelakukan segala sesuatu. Tolong lepaskan kesusahan
ini dari-Ku! Tetapi Aku minta jangan kehendak-Ku yang jadi, tetapi
biarlah kehendak Bapa saja yang jadi.”

37 Sesudah selesai berdoa, Dia kembali kepada ketiga murid-Nya itu,
dan Dia menemukan mereka sedang tertidur. Lalu Dia berkata kepada
Petrus, “Simon, apakah kamu sedang tidur? Ternyata kamu tidak
sanggup terus terjaga sambil berdoa selama satu jam saja!” 38 Lalu
Yesusberkata lagi, “Sadarlah terus sambil berdoa supayakalianmasing-
masing tidak jatuh ke dalamdosawaktu iblismencobai 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. 40 Waktu selesai berdoa, Dia kembali
dan menemukan mereka sedang tertidur juga, karena mereka terlalu
mengantuk. Waktu Dia menegur mereka, mereka diam saja. Mereka
merasa sangat malu sekali dan tidak bisa memberikan alasan yang
masuk akal untukmenjawab-Nya.

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
yangmenyerahkan Aku kepada orang-orang yangmemusuhi-Ku sudah
datang.”

Yesus ditangkap✡
43 Waktu Yesus masih berbicara, tiba-tiba Yudas— yaitu salah satu

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

46Danorang-orang itu langsungmenangkapYesus. 47Tetapi salahsatu
murid Yesus mengeluarkan parangnya dan menyerang seorang budak
imamagung. Tetapi dia hanya berhasilmemotong salah satu telinganya
sampai putus.

* 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 belumbisamenyebut ‘bapak’,
tetapi ‘papa’. Jadi waktu Yesus memanggil Bapaknya ‘Abba’, itu menunjukkan rasa sayang dan
hubungan yang paling dekat. ✡ 14:42 Mat. 26:47-53; Luk. 22:47-53; Yoh. 18:3-12 † 14:45
peluk/memeluk Secara harfiah, “mencium.” Ini cara yang wajar di antara orang Yahudi untuk
bersalaman.
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48LaluYesusberkatakepadamereka, “KalianpikirAku ini orang jahat
— kah?!— sehingga kalian harus membawa parang dan tongkat kayu
ke sini! 49Padahal setiap hari Aku bersama kalian di teras Rumah Allah
untukmenyampaikan ajaran-Ku! Lalu kenapa kalian tidakmenangkap
Aku di sana? Tetapi hal ini sudah ditetapkan untuk terjadi kepada-Ku
sesuai dengan apa yang tertulis dalam Kitab Suci.”

50Pada waktu itu semuamurid-Nya lari meninggalkan Dia.
51 Seorang pemuda‡ berusaha mengikuti Yesus dari belakang. Dia

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

Yesus dibawamenghadap sidangMahkamahAgama orang Yahudi✡
53Sesudah itumerekamembawaYesuske rumah imamagung. Semua

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

55-56 Waktu itu imam-imam kepala dan semua anggota sidang
Mahkamah Agama mencari cara untuk membuktikan bahwa Yesus
bersalah, supaya mereka bisa menjatuhkan hukuman mati kepada-
Nya. Secara diam-diam, beberapa orang sudah disogok supaya mereka
memberikan kesaksian palsu tentang Yesus. Tetapi walaupun banyak
orang yangmemberikan 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 ten-
tang Dia, 58 “Kami mendengar Dia berkata, ‘Aku akan bongkar Rumah
Allah yang dibangun dengan tanganmanusia ini, dan dalamwaktu tiga
hari aku akan bangun kembali yang baru, yang tidak dibangun dengan
tanganmanusia.’ ” 59Tetapi bahkan tentang hal itu kesaksian dua orang
saja pun tidak ada yang sama.

60 Lalu imam agung berdiri di hadapan mereka dan berkata kepada
Yesus, “Kenapa kamu tidakmenjawab apa-apa?! Padahal sudah banyak
orang yang bersaksi tentang ajaran-ajaranmu yang salah.” 61 Tetapi
Yesus tetap diam saja dan tidakmenjawab apa-apa.
Lalu imamagungbertanya lagi kepadaDia, “ApakahkamuAnakAllah

dan Kristus?”§

‡ 14:51 pemudaBanyak ahli tafsir berpendapat bahwakemungkinan 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 § 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 yangberikut ini, Yesus jugamengikuti kebiasaan itudengan tidak langsung
mengucapkan ‘Allah’, tetapi “Yang Mahakuasa.” Dan kebiasaan ini juga muncul dalam Mrk.
11:30. Tentang arti “Kristus,” lihat catatan di Mrk. 1:1.
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62 Dan Yesus menjawab, “Ya, benar. Dan kalian akan melihat Anak
Manusia*— yaitu Aku, duduk di tempat yang paling terhormat di samp-
ing Yang Mahakuasa. Juga waktu Aku datang dari surga, kalian akan
melihat Aku datang dalam awan.”

63Waktu mendengar itu, untuk menunjukkan kemarahannya, imam
agung merobek-robek baju tipis† yang sedang dia pakai, dan berkata,
“Buat apa kita mencari saksi-saksi lain lagi?! 64 Kalian sendiri sudah
mendengar dia menghina Allah! Jadi bagaimanamenurut kalian?”
Lalumereka semuamemutuskan untukmenjatuhkan hukumanmati

kepada-Nya.
65Sesudah itu adadi antaramerekayangmulaimeludahiDia. Mereka

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

Petrusmenyangkal bahwa dia pengikut Yesus✡
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?!”

68TetapiPetrusberkata, “Saya tidak tahu, dan tidakmengerti apayang
kamu katakan.” Lalu dia pergi ke pintu pagarmasuk. Pada saat itu juga
ayam berkokok.

69 Waktu pembantu perempuan itu melihat Petrus lagi, dia mulai
berkata kepada orang-orang yang ada di situ, “Orang ini juga salah
satu dari mereka yang ikut Yesus.” 70 Tetapi Petrus menyangkal lagi,
“Bukan!”
Tidak lama kemudian, orang-orang yang berdiri di situ berkata

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

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

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

15
Yesus diserahkan kepada Pilatus✡

1 Pagi-pagi sekali semua sidang Mahkamah Agama— yaitu imam-
imam kepala, pemimpin-pemimpin Yahudi, dan ahli-ahli Taurat, men-
gatur rencana untuk membunuh Yesus dengan cara memperalat
* 14:62 Anak Manusia Lihat catatan di Mrk. 2:10. Yang Yesus katakan tentang diri-Nya
adalah kutipan dari Mzm. 110:1 dan Dan. 7:13. † 14:63 merobek-robek baju tipis Dalam
kebudayaan orang Yahudi, merobek baju adalah tanda sangat sedih atau sangat tidak setuju.
Markusmenggunakan kata dalamBahasa Yunani yangmenunjukkanbahwabaju yang dirobek
adalah baju dalam yang halus— bukan jubah, yaitu baju luar yang tebal. Lihat Kej. 37:34; Yos.
7:6; 2Sam. 1:11; 2Raj. 18:37; 19:1. ✡ 14:65 Mat. 26:69-75; Luk. 22:56-62; Yoh. 18:25-27 ✡ 15:
Mat. 27:1-2; Luk. 23:1-5; Yoh. 18:28-38
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pejabat-pejabat pemerintah Roma. Lalu mereka mengikat dan mem-
bawa 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.”
3Lalu para imamkepalamelaporkan banyak tuduhan tentang kesala-

han Yesus. 4 Jadi Pilatus bertanya lagi kepada Yesus, “Apakah kamu
tidakmaumenjawab? Karenamereka berkata kamu sudahmelakukan
banyak kesalahan.” 5 Tetapi Yesus tetap tidak menjawab apa-apa,
sehingga Pilatus sangat heran sekali.

Pilatusmenyerahkan Yesus untuk dihukummati✡
6 Setiap tahun di Yerusalem pada Hari Raya Paskah, gubernur se-

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

9 Lalu Pilatus menjawab mereka, “Apakah kalian mau supaya saya
melepaskan raja orang Yahudi ini untuk kalian?” 10 Pilatus sengaja
berkata seperti itu karena dia tahu para imam kepala iri hati kepada
Yesus. Dia tahu bahwa alasan itu yangmembuat merekamenyerahkan
Yesus kepadanya. 11Tetapi 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!”*
14Lalu Pilatus bertanya lagi kepadamereka, “Kenapa? Kesalahan apa

yang sudah dia perbuat?”
Tetapi mereka berteriak-teriak lebih keras lagi, “Salibkan dia!”
15Karena Pilatus menginginkan orang banyak itu senang kepada dia,

maka dia melepaskan Barabas untuk mereka. Lalu dia menyerahkan
Yesus kepada tentara-tentaranya, supayamerekamencambuki Dia dan
menyalibkan-Nya.

✡ 15:5 Mat. 27:15-26; Luk. 23:13-25; Yoh. 18:39–19:16 * 15:13 Salibkan dia! Pada zaman
Yesus, pemerintah Roma memakai cara khusus untuk menjatuhkan hukuman mati kepada
orang jahat— yaitu dengan cara disalibkan. Mereka membuat salib dari dua batang kayu yang
dibentuk menjadi seperti huruf T. Sebelum orang jahat itu disalibkan, dia dicambuki sampai
setengahmati laludipakukandenganpakubesarpadakayusalib itu. Kedua tangannyadiangkat
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
hidupberjam-jamatauberhari-hari lamanya, dan sangatmenderita. 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 untukwarga negara kerajaanRoma, hanya berlaku untuk
budak atau orang-orang dari negara-negara jajahan kerajaan Roma.



Markus 15:16 131 Markus 15:30

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

mereka yang berada di bagian istana gubernur, danmerekamemanggil
semua tentara yang lain untuk berkumpul di sana. 17 Sesudah men-
cambuki, mereka mulai mengejek Yesus. Mereka mengganti jubah
yang Yesus pakai dengan jubah komandan mereka yang berwarna
ungu, karena warna yang seperti itu biasa juga dipakai oleh raja. Dan
mereka membuat mahkota berduri dari cabang pohon berduri dan
memasangnya pada kepala Yesus. 18 Lalu mereka pura-pura memberi
hormat kepada Yesus dengan berteriak, “Salam, hai raja orang Yahudi!”
19 Sesudah itu mereka memukul kepala Yesus dengan tongkat dan ada
juga yang meludahi Dia. Ada juga dari antara mereka pura-pura mem-
beri hormat dengan cara berlutut di depan Yesus, seperti memberi hor-
mat kepada raja. 20 Sesudah mereka mengejek Dia seperti itu, mereka
melepaskan jubah ungu itu dan menggantikannya dengan jubah-Nya
sendiri. Lalumerekamembawa Yesus keluar untuk disalibkan.

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

akan disalibkan, mereka bertemu dengan seorang Kirene yang baru
kembali dari luar kota. Orang itu bernama Simon— bapak dari Alek-
sander dan Rufus. Lalu tentara-tentara itu memaksa† Simon untuk
memikul salib Yesus. 22 Mereka menggiring Yesus ke Golgota. Dalam
bahasa Ibrani nama tempat itu artinya “tempat tengkorak.”‡ 23Di sana
mereka memberikan air anggur yang dicampur dengan getah pohon
mur kepada-Nya. Tetapi Yesus menolaknya.

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

29 Orang-orang yang melewati tempat itu menghina Dia. Mereka
menggelengkan kepala sambil berkata, “Hei, kamu yang dulu berkata
bahwa kamu akan merobohkan Rumah Allah dan membangunnya
kembali hanya dalam tiga hari. 30 Selamatkanlah dirimu dan turunlah
dari salibmu itu!”
✡ 15:15 Mat. 27:27-31; Yoh. 19:2-3 ✡ 15:20 Mat. 27:32-44; Luk. 23:26-43; Yoh.
19:17-27 † 15:21 memaksa menerjemahkan istilah khusus dalam bahasa Yunani, bisa
juga diterjemahkan “memerintahkan.” Dalam setiap provinsi di mana pemerintah Roma
menjajah rakyat, semua tentara Roma diperbolehkanmemerintahmasyarakat untukmemikul
barang mereka. Kejadian ini menunjukkan bahwa Yesus sudah terlalu lemah untuk memikul
salib-Nya sendiri. ‡ 15:22 Golgota Nama yang disebut Markus untuk tempat itu berasal dari
bahasa Ibrani sehari-hari. Dalam bahasa Latin— yaitu bahasa Italia dan ibukotanya Roma,
itu disebut Kalvari. Bukit itu ada di sebelah utara Yerusalem. Nama bukit itu bukan karena
ada tengkorak-tengkorak manusia di sana. Tetapi di bukit itu kebetulan ada batu besar yang
menonjol yang bentuknya seperti tengkorakmanusia. § 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 itumenepati Firman Allah yang disampaikan
oleh seorang nabi, “Dia akan diperlakukan sama seperti orang jahat.”
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31 Demikian juga dengan para imam kepala dan para ahli Taurat
yang ada di situ. Mereka tertawa dan mengejek Dia dengan suara
keras, “Kasihan sekali! Orang-orang lain dia selamatkan, tetapi dirinya
sendiri tidak bisa dia selamatkan! 32 Kalau dia benar-benar Kristus,
Raja Penyelamat bangsa Israel, biarlah dia turun dari salibnya itu!
Denganbegitukamibisapercayakepadanya.” Dankeduapenjahatyang
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?”✡

35Lalu beberapa orang yang berdiri di sana salah dengar danmereka
berkata, “Dengar! Dia memanggil Nabi Elia.” 36 Sesudah itu seseorang
lari untuk mengambil sepotong spons† dan menaruhnya di ujung se-
batangbuluh. Laludiamencelupkan spons itu kedalamair anggur yang
asam‡ dan memberikannya kepada Yesus supaya Dia minum. Sambil
melakukan hal itu dia berkata, “Mari kita tunggu dan lihat apakah Elia
akan datang untukmenurunkan dia dari salib ini!”

37 Lalu Yesus berteriak dan mati. 38Waktu Yesus mati, gorden yang
selalu tergantung di pintu Ruang Kudus§ di dalam Rumah Allah robek
sendiri dari atas ke bawahmenjadi 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 berasal dari kampung Mag-
dala, danMaria— ibu dari Yoses dan Yakobusmuda, 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.
43Karena itu Yusuf memberanikan diri menghadap Pilatus supaya dia
mengizinkan mayat Yesus bisa segera diturunkan dan dikuburkan.
✡ 15:32 Mat. 27:45-56; Luk. 23:44-49; Yoh. 19:28-30 ✡ 15:34 Mzm. 22:2 † 15:36 spons
Sejenis bunga karang yang bisa mengisap air untuk dipindahkan. ‡ 15:36 air anggur yang
asam Waktu mereka memberikan air anggur asam, pada waktu itu tepatlah apa yang tertulis
dalamMzm. 69:22. § 15:38 gorden … Ruang Kudus Gorden itu adalah kain tebal yang selalu
terpasang di pintu RuangKudus. Tidak jelas di sini apakah gorden itu ada di pintumasukRuang
Kudus, ataugordenyangmemisahkanRuangKudusdenganRuangMahakudus. Arti rohanidari
keajaiban ini dijelaskan dalam Ibrani 9, bahwa tidak ada lagi penghalang yang memisahkan
manusia dari Allah. (Lihat Kel. 26:31-33, Ibr. 9:1-8.) * 15:39 komandan kompi Secara
harfiah dalam bahasa Yunani, kata yang diterjemahkan ‘komandan kompi’ berarti ‘pemimpin
dari seratus tentara’. † 15:40 Urutan nama diubah supaya Salome tidak dianggap saudara
perempuan dari Yakobus dan Yoses. Ada kemungkinan bahwa Salome ini adalah istri Zebedeus
dan ibudari YakobusdanYohanes—yaitukeduamuridYesus. Matiusmemakainama lainuntuk
Yoses— yaitu Yusuf (Mat. 27:56). ✡ 15:41 Mat. 27:57-61; Luk. 23:50-56; Yoh. 19:38-42
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(Yusuf ini berasal dari kampung Arimatea. Dia juga salah satu anggota
terhormat Mahkamah Agama Yahudi. Dia juga rindu sekali saatnya
Allahmulai memerintah dunia ini sebagai Raja.) 44Pilatus heranwaktu
mendengar bahwa Yesus mati sebelum malam. Lalu dia menyuruh
komandankompi yangmelaksanakanpenyalibanhari itu datanguntuk
menanyakan kalau Yesus benar-benar sudah mati. 45 Sesudah Pilatus
mendengar laporan komandan itu bahwa Yesus sudah mati, dia mem-
beri izin kepada Yusuf untuk membawa mayat Yesus. 46 Lalu Yusuf
membeli kain putih untuk membungkus mayat-Nya. Sesudah Yusuf
dan beberapa orang lain menurunkan mayat-Nya dari salib, mereka
membungkus-Nyadengankain itu, lalumembawadanmenaruhmayat-
Nya di dalamkuburan yang digali seperti gua di dalambukit batu. Sesu-
dah itu pintu kuburan itu ditutup dengan menggulingkan batu besar
yang sudah disediakan sebagai tutupnya. 47Waktu mereka mengurus
mayat Yesus, kedua ibu yang bernamaMaria itu ada di situ danmelihat
tempat di manamerekamenaruhmayat-Nya.

16
Berita tentang Yesus hidup kembali dari kematian✡

1-2Waktu hari Sabat sudah lewat, pagi-pagi sekali pada hari Minggu
saat matahari baru terbit, Maria dari kampung Magdala, Salome, dan
Maria ibunya Yakobus pergi ke kuburan Yesus. Sebelum pergi, mereka
membeli minyak yang harum untuk meminyaki mayat Yesus. 3Waktu
di jalan mereka saling bertanya, “Siapakah yang akan menolong kita
untuk menggulingkan batu besar itu, supaya kita bisa masuk ke dalam
kuburan?” 4 Tetapi waktu mereka sampai di kuburan, mereka melihat
batu besar itu sudah terguling.

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

8 Dengan gemetar perempuan-perempuan itu lari meninggalkan
kuburan itu, karena sangat takut danbingung. Mereka tidakbicara apa-
apa dengan orang yang mereka temui di jalan, karena mereka masih
merasa takut.*

✡ 16: Mat. 28:1-8; Luk. 24:1-12; Yoh. 20:1-10 * 16:8 Perbedaan salinan Beberapa salinan
kuno dalambahasa Yunanimengakhiri Injil Markus dengan ayat 8. Ada juga salinan kuno yang
lainyang tidakmempunyaiayat 9-20, tetapiberakhirdengankata-kata ini: Tetapimereka segera
memberitahukanpesanmalaikat itukepadaPetrusdanorang-orangyangbersamadia. Sesudah
itu, Yesus sendiri mengutus mereka pergi (ke semua tempat) dari timur ke barat dengan Kabar
Suci yang tidak akanpernahberubah— yaitu bahwamanusia bisa diselamatkan danmenerima
hidup yang selama-lamanya.
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Tambahan yang kuno kepada Injil Markus: Yesus memperlihatkan
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 kam-
pung Magdala. (Daripadanya Yesus pernah mengusir tujuh roh jahat.)
10 Lalu Maria pergi memberitahukan hal itu kepada orang-orang yang
dulu mengikut Yesus. Waktu itu mereka masih berduka dan menangis
karena kematian Yesus. 11 Waktu mereka mendengar bahwa Yesus
sudah hidup kembali dan Maria baru saja melihat Dia, mereka tidak
percaya.

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

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 untukmelakukan keajaiban-keajaiban ini:
Demi Aku dimuliakan

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

18 dan biarpun kamu memegang ular dengan tangan saja atau
minum racun, kamu tidak akan sakit ataumati.

Dan kamu juga akan meletakkan tangan atas orang-orang sakit
sambilberdoakepada-Ku, danorangyangsakit ituakansembuh.”

Yesus terangkat ke surga✡
19 Sesudah Dia selesai berbicara kepada murid-murid-Nya, Tuhan

Yesus terangkat ke surga, di mana Dia duduk di sebelah kanan Allah—
yaitu di tempat yang paling terhormat. 20 Lalu murid-murid-Nya pergi
ke mana saja mengabarkan berita keselamatan. Dan Roh Tuhan Yesus
menyertai setiap mereka dengan membuat banyak keajaiban sebagai
bukti bahwa berita keselamatan yang mereka kabarkan itu adalah
benar. ]

✡ 16:8 Mat. 28:9-10; Luk. 24:13-35; Yoh. 20:11-18 ✡ 16:18 Luk. 24:50-53; Kis. 1:9-11
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Injil Lukas
Prakata Lukas

1 Kepada yang terhormat Bapak Teofilus.* Banyak orang sudah
berusaha menuliskan laporan tentang berbagai peristiwa yang terjadi
di antara kita. 2 Mereka menuliskan laporan mereka sesuai dengan
apayang sudahdiceritakanolehorang-orangyangmenyaksikansendiri
peristiwa-peristiwa itu dari sejak awal. Para saksi mata itu sudah
melayani Tuhan denganmemberitakan kabar itu kemana-mana. 3 Jadi,
karena sejak awal saya sudah selidiki semua peristiwa itu dengan teliti
dari para saksi mata, maka saya berpikir, “Sebaiknya saya menuliskan
laporannya secara teratur untuk Bapak Teofilus.” 4 Dengan begitu,
Bapak mengetahui bahwa apa yang diajarkan kepada Bapak adalah
benar sekali.

Malaikat Gabriel memberitahukan tentang kelahiran Yohanes Pem-
baptis

5 Pada waktu Herodes memerintah 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. 6Kehidupan Zakaria dan
istrinya menyenangkan hati Allah, karena mereka selalu hidup benar
menurut kemauan Allah— yaitu selalu menaati semua perintah dan
peraturan TUHAN tanpa kesalahan. 7 Tetapi mereka tidak mempunyai
anak karena Elisabet mandul, danmereka juga sudah sangat tua.

8 Pada suatu hari ketika kelompok Abia mendapat giliran untuk
melayani di RumahAllah, Zakariamenjalankan tugasnya sebagai imam
di hadapan Allah. 9 Dan seperti kebiasaan para imam, mereka mem-
buang undi untuk mengetahui siapa yang akan membakar kemenyan
di bagian Rumah Allah yang bernama Ruang Kudus. Dan ternyata
Zakaria yang terpilih untuk tugas itu. 10 Ketika tiba waktunya untuk
pembakaran kemenyan dan Zakaria sudah masuk ke dalam Ruang
Kudus, sesuai kebiasaan jam berdoa, di luar di teras Rumah Allah
banyak sekali orang sedang berdoa.

11Lalu tiba-tibadiamelihatmalaikatberdiri di sebelahkananmezbah
yang adalah tempat untuk membakar kemenyan. 12 Ketika Zakaria
melihat malaikat itu, dia terkejut dan takut sekali. 13 Tetapi malaikat
itu berkata kepadanya, “Jangan takut, Zakaria. Allah sudahmendengar
doamu: Istrimu Elisabet akan melahirkan seorang anak laki-laki bag-
imu. Hendaklah kamumenamakandia Yohanes. 14Kamuakanbergem-
bira dan bahagia karena anakmu itu, dan banyak orang juga akan turut
bergembira karena kelahirannya. 15 Karena dia akan menjadi orang
* 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.
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yang agung di hadapan Allah. Sebagai tanda dia dikhususkan bagi
Allah, dia tidak bolehminumanggur atauminuman keras lainnya.‡ Dia
akan selalu dipenuhi oleh RohKudus— bahkan sejak dalamkandungan
ibunya. 16 Dia akan membimbing banyak orang Israel supaya mereka
kembali kepada TUHAN— Allahmereka. 17Dia akanmenyiapkan umat
Allah sebelum kedatangan Tuhan ke dunia ini. Roh Allah akan mem-
berikan kuasa kepadanya untuk bisa bekerja seperti Nabi Elia. Akibat
pelayanannya, orang tua akan mengasihi anak-anak mereka kembali.
Dan dia akanmembimbing orang-orang yang tidak taat kepada TUHAN
menjadi taat kembali. Dan cara berpikir mereka menjadi bijaksana
kembali, sehinggamerekamau hidup benar.”

18 Lalu Zakaria berkata kepada malaikat itu, “Bagaimana saya bisa
yakin bahwa apa yang engkau katakan itu benar-benar akan terjadi?
Saya dan istri saya sudah terlalu tua untuk bisa mendapatkan anak
kandung!”

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 menyampaikan kabar baik ini kepadamu.
20 Dengarlah! Apa yang sudah saya sampaikan kepadamu pasti akan
terjadi pada waktunya. Tetapi karena kamu tidak percaya kata-kata
saya, maka kamu akanmenjadi bisu dan tidak bisa bicara sampai pada
saat semua ini menjadi kenyataan.”

21 Sementara itu, orang banyak itu masih menanti-nantikan Zakaria
di luar. Mereka heran karena dia begitu lama di dalam Ruang Kudus.
22Ketika dia keluar, dia sudahmenjadi bisu dan tidak bisa lagi berbicara
kepada mereka. Dia hanya bisa memberi tanda dengan tangannya
kepada mereka. Akhirnya mereka sadar bahwa dia sudah mendapat
penglihatan di dalam Ruang Kudus. 23 Sesudah selesai giliran bertugas,
Zakaria pulang ke rumahnya di desa.

24 Tidak lama kemudian istrinya Elisabet hamil. Selama lima bulan
Elisabet tidak ke mana-mana dan tidak menampakkan dirinya kepada
orang-orang, 25 karena dia berpikir “Sudah begitu lama orang-orang
menghina saya karena mandul, tetapi akhirnya TUHAN mengasihani
saya. Jadi biarlah orang-orang tahu bahwa saya sudah hamil ketika
merekamelihat saya!”

Malaikat Gabriel memberitahukanMaria tentang kelahiran 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!”

29 Maria sangat terkejut mendengar perkataan malaikat itu dan
bertanya-tanya dalam hatinya tentang arti salam itu.

30 Lalu malaikat itu berkata lagi kepadanya, “Jangan takut Maria. Al-
lah sangat baik hati kepadamu. 31Dengarkanlah! Kamuakanhamil dan
melahirkan seorang Anak laki-laki. Hendaklah kamu menamakan Dia
Yesus. 32Dia akan menjadi Orang Agung dan akan disebut Anak Allah
‡ 1:15 Sebagai tanda… tidakbolehminumanggur… Perintah seperti ini juga diberikankepada
orang tua Simson (Hak. 13:5, 7), jadi orang tua Yohanes pasti berpikir bahwa anakmereka akan
menjadi nabi.
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YangMahatinggi. DanTUHANAllah akanmengangkatDiamenjadi Raja
seperti Daud— nenek moyang-Nya. 33Dan sampai selamanya Dia akan
memerintah orang Yahudi— yaitu keturunan Yakub. Dan kerajaan-Nya
tidak akan pernah berakhir.”

34 Lalu Maria berkata kepada malaikat itu, “Wah! Bagaimana
mungkin semua hal itu akan terjadi?! Karena sayamasih perawan.”

35 Dan malaikat itu menjawab, “Roh Kudus akan datang kepadamu,
dan kuasa Yang Mahatinggi akan datang ke atas kamu, sehingga Anak
kudus yang kamu lahirkan itu akan disebut Anak Allah. 36 Juga,
saudarimu Elisabet sedang hamil enam bulan dan akan melahirkan
seorang anak laki-laki, padahal dia sudah tua sekali dan orang-orang
berkata bahwa diamandul. 37Karena bagi Allah tidak ada sesuatu yang
tidakmungkin.”

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

Mariamengunjungi Elisabet
39 Tidak lama kemudian, dengan buru-buru Maria bersiap-siap dan

pergi ke sebuah desa di daerah pegunungan di provinsi Yudea 40untuk
mengunjungi Elisabet dan Zakaria. Ketika Maria memasuki rumah
mereka, dia mengucapkan salam kepada Elisabet. 41 Ketika Elisa-
bet mendengar salam dari Maria itu, anak dalam kandungan Elisa-
bet menendang-nendang kesenangan. Kemudian Elisabet dipenuhi
Roh Kudus. 42 Dengan suara keras dia berbicara, “Maria, kamu-
lah perempuan yang paling diberkati Allah di antara semua perem-
puan! Dan Anak yang ada dalam kandunganmu sekarang juga sangat
diberkati! 43 Sekarang saya sungguh mendapat kehormatan besar,
karena ibu yang akan melahirkan Tuhan saya datang mengunjungi
saya. 44 Karena begitu saya dengar salam darimu, anak dalam kan-
dungan saya menendang-nendang dengan senang. 45 Betapa baha-
gianya kamu, karena kamu percaya 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 akanmengingat betapa TUHANmemberkati saya.

49 Karena Yang Mahakuasa sudah melakukan hal-hal yang luar biasa
untuk saya.

Pujilah Allah, karena Dia kudus!
50Dan dari zaman ke zaman, Allah selalu mengasihani semua orang

yang takut dan hormat kepada-Nya.
51Zaman sekarang seperti zaman dulu,
Allah sekali lagi sudah mulai mengulurkan tangan-Nya dan menun-

jukkan kuasa-Nya.
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Di zaman dulu Diamencerai-beraikan orang-orang yang tinggi hati
danmengacaukan semua rencanamereka.
52 Di zaman dulu juga Allah sudah menurunkan raja-raja dari
jabatanmereka,

dan Diameninggikan orang-orang yang rendah hati.
53 Dan di zaman dulu Allah pernah memberi makanan yang enak
kepada orang-orang lapar sampai kenyang,

tetapi Dia menyuruh orang-orang kaya pergi dengan tangan
kosong.

54 Jadi, sekali lagi seperti zaman dulu, Allah sedangmenolong Israel—
yaitu umat pilihan-Nya, supaya kita sungguh-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.”

56Maria tinggal bersama Elisabet kira-kira tiga bulan lamanya, lalu
dia pulang ke Nazaret.

Yohanes Pembaptis lahir
57Ketika sudahcukupbulannya, Elisabetmelahirkan. Diamelahirkan

seorang anak laki-laki. 58Lalu para tetangga dan keluarganya menden-
gar bahwa TUHAN begitu mengasihani Elisabet, dan mereka turut
bersukacita bersama dia.

59 Ketika anak itu sudah berumur seminggu,§ banyak tamu yang
datang menghadiri acara sunatan untuk anak itu. Mereka mau
memberi nama Zakaria kepadanya— sesuai dengan nama bapaknya.
60Tetapi 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?”

63 Dan Zakaria minta sebuah batu tulis, lalu menulis, “Namanya
Yohanes.” Makamereka semuaheran. 64Dan saat itu jugaZakariadapat
berbicara kembali, dan dia mulai memuji Allah. 65 Tetangga mereka
semua menjadi heran dan takut, dan kabar tentang semua kejadian itu
tersebarkemana-manadi seluruhdaerahpegununganYudea. 66Semua
orang yangmendengar tentang kejadian itu bertanya-tanya dalamhati,
“Apakah anak ini akan menjadi orang penting?” Mereka bertanya
seperti itu karena ternyata TUHANmenyertai dia.

Zakariamemuji Allah dan bernubuat
67 Kemudian Zakaria — bapak Yohanes, dipenuhi Roh Kudus dan

bernubuat seperti ini,
68 “Terpujilah TUHAN, Allah Israel.

Karena Dia sudah kembali lagi untukmenolong umat-Nya
danmembebaskan kita dari musuh-musuh kita.

69Allah sudahmemberikan kepada kita seorang Penyelamat
§ 1:59 seminggu Secara harfiah, “delapan hari.” Kalau bayi laki-laki lahir pada hari Senin,
maka dia disunat pada hari Senin berikutnya. Cara perhitungan orang Yahudi adalah 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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yang siapmemerintah dengan penuh kuasa,
dan yang berasal dari keturunan hamba-Nya Daud.

70Hal itu sesuai dengan rencana Allah
yang disampaikan oleh nabi-nabi yang melayani-Nya sejak zaman
dahulu.

71 Karena mereka menyampaikan bahwa Allah akan menyelamatkan
kita dari musuh-musuh kita

dan dari kuasamereka yangmembenci kita.
72 Dan sekarang terbukti bahwa Allah tidak lupa untuk melakukan

sesuai dengan perjanjian-Nya yang suci
yang pernah Dia janjikan kepada nenekmoyang kita—
yaitu untukmenunjukkan kebaikan hati-Nya kepada kita.

73 Karena Allah sudah berjanji dengan bersumpah demikian kepada
Abraham— nenekmoyang kita,

74 supaya kita dibebaskan dari kuasamusuh-musuh kita,
supaya kita dapat melayani Allah tanpa rasa takut,
75dandenganbegitu kita bisa hidup suci danbenar di hadapan-Nya
selama kita hidup.

76Dan tentang kamu— anak kecil-ku,
kamu akan disebut nabi Allah Yang Mahatinggi, dan kamu akan men-

dahului Tuhan
mempersiapkan segala sesuatu untuk kedatangan-Nya.

77 Maksudnya, kamu akan memberitahukan kepada umat-Nya
bagaimana caranya supayamereka dapat diselamatkan

melalui pengampunan dosamereka.
78 Jadi, karena kebaikan hati Allah kita,

suatu hari yang baru— yaitu Hari Keselamatan dari surga, akan
menyinari kita.

79Dengan demikian Allah akan menolong kita yang hidup dalam kege-
lapan

dan dalam ketakutanmaut.
Cahaya TUHAN itu akanmenuntun kita kepada jalan TUHAN,

supaya kita hidup dengan perasaan tenang dalam perlindungan-
Nya.”

80 Yohanes bertambah besar dan rohnya bertambah kuat. Ketika dia
sudah cukupdewasa, dia tinggal di padang gurun sampai tibawaktunya
untukmenyatakan dirinya kepada bangsa Israel.

2
Kelahiran Kristus Yesus✡

1 Pada waktu itu raja agung kerajaan Roma— yang bernama Agus-
tus, 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
Kireniusmenjabat sebagai gubernurdiprovinsi Siria. 3 Jadi setiaporang
pergi ke kota asalnya untukmendaftarkan dirinya.

4-5Oleh karena itu Yusuf juga pergi untuk mendaftarkan dirinya. Dia
bersama Maria— tunangannya, pergi dari kota Nazaret di provinsi
Galilea. KarenaYusuf adalahketurunanDaud,merekapergi keprovinsi
Yudea dan ke kota Betlehem— yang juga disebut “kota Daud.” Pada
✡ 2: Mat. 1:18-25
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waktu itu Maria sedang hamil. 6Ketika mereka berada di sana, tibalah
waktunya bagi Maria untukmelahirkan. 7Diamelahirkan seorang Put-
era— Anak sulungnya. Maria membungkus-Nya dengan kain lampin
yang panjang dan membaringkan-Nya di dalam kotak kayu tempat
makanan ternak. Untuk sementara mereka menginap di situ karena
kebetulan pada waktu itu semua rumah penginapan sudah penuh.

Para gembalamendengar tentang Yesus
8Padamalam itubeberapa gembala sedangmenjagakawanandomba

mereka di padang di luar kota Betlehem. 9Tiba-tibamalaikatmuncul di
depan mereka. Cahaya kemuliaan TUHAN bersinar di sekitar mereka,
dan mereka menjadi sangat takut. 10Kata malaikat itu kepada mereka,
“Jangan takut! Saya menyampaikan kabar baik kepada kalian— yaitu
kabar yang memberi kesukaan besar bagi semua orang. 11Hari ini di
kota Daud, sudah lahir Juruselamat kalian— yaitu Tuhan yang disebut
jugaKristus.* 12Dan inilah yang akanmenjadi tanda bagi kalian: Kalian
akan menemukan seorang Putera yang dibungkus dengan kain lampin
dan terbaring di dalam kotak kayu— tempat makanan ternak.” 13 Tiba-
tiba bersama malaikat itu tampaklah sangat banyak malaikat lain—
yaitu batalion-batalion tentara surgawi. Mereka sedang memuji-muji
Allah dan berkata,
14 “Kemuliaan bagi Allah di tingkat surga yang tertinggi!

Danhendaklah setiaporangyangberkenankepada-Nyadidunia ini
merasa tenang dalam perlindungan-Nya!”

15Ketikamalaikat-malaikat itumeninggalkanmereka 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 menceri-
takan kepada semua yang hadir tentang apa yang sudah diberitahukan
malaikat itu kepada mereka tentang Anak itu. 18 Setiap orang yang
mendengarkan cerita para gembala itu menjadi heran. 19 Tetapi Maria
menyimpan semua hal itu dalam hatinya dan terus memikirkan arti
semua itu. 20Kemudian para gembala itu kembali ke kawanan domba
mereka sambil memuliakan dan memuji-muji Allah karena apa yang
mereka lihat dan dengar. Semuanya tepat seperti yang diberitahukan
olehmalaikat itu kepadamereka.

* 2:11 Kristus adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya ‘yang diurapi’. Dalam
bahasa Ibrani, istilah yang sama disebut ‘Mesias’. Istilah ini menunjukkan jabatan, seperti kata
‘camat’ atau ‘gubernur’. Pada zaman Perjanjian Lama setiap raja diurapi oleh nabi dengan
minyak zaitun sebagai tanda dipilih dan disahkan oleh Allah. Dan setiap imam dan nabi pada
zaman itu juga diurapi. Yesus pantas disebut ‘Yang Diurapi’ karena Dia mempunyai jabatan
sebagai nabi, Raja Agung, dan Imam Agung kita (Ibr. 4-10). Karena beberapa nubuatan dalam
buku para nabi 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.
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21Ketika Anak itu berumur seminggu,† Dia disunat dan diberi nama
Yesus — yaitu nama yang diberikan malaikat kepada-Nya sebelum
Maria mengandung Yesus.

Upacara penyucian Maria dan penyerahan Yesus di Rumah Allah di
Yerusalem

22 Empat puluh hari sesudah Yesus lahir, tibalah waktunya untuk
Maria dan Yusuf memberikan kurban penyucian di Rumah Allah—
seperti yang diperintahkan oleh Hukum Musa.✡ Pada kesempatan
itu mereka juga membawa Yesus ke Yerusalem dan menyerahkan Dia
kepada Allah— 23 sesuai dengan aturan yang tertulis dalam Hukum
TUHAN, “Setiap anak sulung laki-laki harus diserahkan bagi TUHAN.”✡
24 Jadi ketika mereka berada di sana, mereka juga mempersembahkan
kurban “sepasang burung tekukur atau dua ekor merpati muda” se-
bagai syarat penyucian diri Maria sesudah dia melahirkan— sesuai
dengan yang ditentukan dalamHukum TUHAN.✡

Simeon bernubuat tentang Yesus
25-26 Pada waktu itu di Yerusalem ada seorang laki-laki bernama

Simeon. Dia orang yang hidupnya benar dan taat kepada TUHAN den-
gan sepenuh hati. Roh Kudusmenyertai dia. Dia sudah lamamenunggu
waktunya Allah memulihkan umat Israel melalui pekerjaan Kristus—
seperti yangdinubuatkanolehparanabi. RohKudus sudahmenyatakan
kepadanya bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat Kristus. 27 Jadi
pada saat Maria dan Yusuf membawa Yesus masuk ke teras Rumah
Allah untuk menyerahkan Anak mereka kepada TUHAN sesuai dengan
peraturanHukumTaurat, RohKudus sudahmenggerakkanhati Simeon
untuk 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
31 dan bagaimana caranya Engkau akan menyelamatkan orang-
orang dari setiap suku dan bangsa.

32 Anak ini seperti terang yang akan menerangi bangsa-bangsa yang
bukan Yahudi yang hidup dalam kegelapan,

dan Dia akanmendatangkan kemuliaan kepada umat-Mu Israel.”
33Yusuf dan Maria heran mendengar hal-hal yang dikatakan Simeon

tentang Anak mereka itu. 34 Lalu Simeon berdoa supaya Allah mem-
berkati mereka. Kemudian dia berkata kepada Maria, “Dengarlah!
Sesuai dengan rencana Allah, melalui Anak ini banyak orang Israel
akan jatuh dan dihukum oleh Allah. Dan melalui Anak ini banyak juga
yang akan dibenarkan di hadapan Allah. Walaupun Dia diutus oleh
Allah, banyak orang yang akanmenolakDia. 35Danmelalui 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.”

† 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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Hanamelihat Yesus
36-37 Di situ juga ada nabi perempuan yang bernama Hana— anak

Fanuel dari suku Asyer. Hana adalah janda yang sudah tua sekali
— berumur delapan puluh empat tahun. Waktu usia pernikahannya
hanya tujuh tahun, suaminya mati.‡ Sesudah itu Hana hampir selalu
berada di teras Rumah Allah. Siang dan malam dia beribadah di sana
sambil berdoa dan berpuasa. 38 Pada waktu itu juga, Hana datang ke
teras itudanmemujiAllah. Diaberbicara tentangAnak itukepadaorang
banyak yang ada di situ— yang merindukan saatnya Allah mengutus
seorang Penyelamat yang dijanjikan untukmembebaskan Yerusalem.§

Yusuf danMaria kembali ke Nazaret
39 Sesudah Yusuf dan Maria menyelesaikan semua syarat Hukum

TUHAN,mereka kembali ke kota Nazaret di provinsi Galilea. 40Anak 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. 42 Ketika Yesus sudah berumur dua belas tahun,
seperti biasanya mereka pergi ke perayaan itu. 43-44 Sesudah per-
ayaan selesai, Yusuf dan Maria berangkat kembali ke Nazaret. Mereka
berpikir Yesus berada juga di tengah-tengah rombongan orang yang
pulang. Tetapi Dia masih tinggal di Yerusalem. Waktu rombongan
mereka sudah berjalan seharian, Yusuf danMariamulaimencari Dia di
antara kaumkeluarga dan para kenalanmereka. 45Ketikamereka tidak
menemukan-Nya, mereka kembali ke Yerusalem untukmencari Dia.

46 Sesudah tiga hari, mereka menemukan Dia di teras Rumah Allah.
Dia sedang duduk di antara ahli-ahli Taurat,* sambil mendengarkan
mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka.
47 Semua orang yang mendengarkan Dia sangat heran karena
pengetahuan dan jawaban-jawaban-Nya yang bijaksana— waktu Dia
menjawab pertanyaan dari para ahli Taurat. 48 Ketika orang tua-Nya
melihat Dia, mereka juga heran. Kata Maria kepada-Nya, “Kenapa
Kamu lakukan hal ini kepada kami, Nak?! Beberapa hari ini, saya dan
bapak-Mu sangat kuatir denganmencari-Mu kemana-mana!”

‡ 2:36-37 berumur delapan puluh empat tahun… Banyak penafsir berkata bahwa yang Lukas
tulis di sini juga bisa diterjemahkan, “Hana sudah tua sekali. Waktu usia pernikahannya hanya
tujuh tahun, suaminya mati. Dan pada kejadian ini dia sudah janda selama delapan puluh
empat tahun.” Jadi menurut tafsiran ini umur Hana pada kejadian ini kira-kira 105 tahun.
§ 2:38 membebaskan Yerusalem Ibukota Yerusalem mewakili semua kerajaan Israel— yang
pada waktu itu dijajah oleh kerajaan Roma. Di bawah kerajaan Roma, Israel dibagi menjadi
provinsi Yudea dan Galilea. * 2:46 ahli-ahli Taurat Secara harfiah, “guru-guru.” Di Luk. 5:17
kelompok yang sama disebut “guru-guru Taurat.” Kelompok ini juga bertugas untuk menulis
kembali buku-buku Musa dan semua Firman TUHAN. Pada zaman Alkitab, memang semua
bukuharusditulis dengan tangankarenabelumadaalat cetak. Karenapendidikandankeahlian
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
karenamereka hanya berpura-pura sebagai orang baik.
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49 Yesus berkata kepada mereka, “Kenapa kalian mencari Aku? Se-
harusnya kalian tahu bahwa Aku pasti berada di dalam Rumah Bapa-
Ku.” 50 Tetapi mereka tidakmengerti jawaban-Nya itu.

51 Lalu Dia pulang bersama mereka ke Nazaret dan Dia selalu taat
kepada orang tua-Nya. Tetapi ibu-Nya menyimpan dan merenungkan
semua kejadian itu di dalam hatinya. 52 Yesus semakin dewasa dan
bertambah bijaksana, serta semakin berkenan di hadapan Allah dan
jugamanusia.

3
Yohanes Pembaptis menyiapkan umat Allah untuk kedatangan Yesus✡

1-2 Ketika tahun kelima belas pemerintahan Tiberius— yaitu raja
agung kerajaan Roma, Allahmemimpin Yohanes— anak Zakaria, untuk
memulai pelayanannya. Pada waktu yang sama juga,
Pontius Pilatus sedangmenjabat sebagai gubernur di provinsi Yudea;
Herodes memerintah sebagai raja di provinsi Galilea;
Filipus— saudaranya, adalah raja di provinsi Iturea dan Trakonitis,
dan Lisanias memerintah sebagai raja di provinsi Abilene.
Dan di YerusalemHanas dan Kayafas menjabat sebagai imam agung.
Pada waktu itulah Allah mulai menyampaikan pesan-Nya melalui
Yohanes— yang tinggal di padang gurun. 3 Yohanes pun pergi berke-
liling ke seluruh daerah di sekitar Sungai Yordan dan memberitakan
seperti ini, “Kalian masing-masing harus bertobat dari dosa-dosamu
supaya Allah mengampuni kamu. Dan untuk menunjukkan bahwa
kamumau terus mengikuti Tuhan, datanglah kepada saya supaya saya
membaptis kamu.” 4 Jadi Yohanes inilah yang dimaksud oleh Allah
dalam nubuatan kitab Nabi Yesaya ketika dia menulis,
“Nanti akan ada orang yang berseru-seru di padang gurun seperti ini,

‘Siapkanlah jalan untuk kedatangan Tuhan! Luruskanlah jalan
bagi-Nya!’ ”*

5 “Hendaklah setiap lembah ditimbun,
dan setiap gunung dan bukit diratakan,

setiap jalan yang berbelok-belok diluruskan,
dan setiap jalan yang berlubang diperbaiki.

6 Dengan demikian setiap orang akan mendapat kesempatan untuk
mengerti

bagaimana caranya dia dapat diselamatkan oleh Allah.”†
7 Banyak orang yang datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Dia

berkata kepadamereka, “Hai kamu, keturunan ular berbisa! Janganlah
kamupikir bahwakamubisamelepaskandiri dari hukumanAllah yang
akan datang! 8 Karena itu, tunjukkanlah lewat perbuatanmu bahwa
kamu sungguh-sungguh sudah bertobat. Dan janganlah berkata dalam
hatimu, ‘Saya tidak akan kena hukuman dari Allah karena saya adalah
keturunan Abraham.’ Saya berkata kepadamu bahwa Allah sanggup
mengubah batu-batu ini menjadi keturunan Abraham! 9 Seperti petani
✡ 3: Mat. 3:1-12; Mrk. 1:1-8; Yoh. 1:19-28 * 3:4 Kutipan ini dari Yes. 40:3. Yohanes
mengutip ayat ini dengan merujuk kepada Tuhan Yesus. Bandingkan dengan Markus 1:2-3.
† 3:6 Kutipan Nabi Yesaya Yohanes mengutip Yes. 40:3-5. Meratakan tanah dan meluruskan
jalan menggambarkan bahwa semua yang menghalangi pekerjaan TUHAN dalam hidup mas-
ing-masing hendaklah dihilangkan.
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menebang dan membakar pohon yang tidak pernah berbuah, seperti
itu jugalah Allah sekarang sudah siap melenyapkan bangsa kita dan
membuangnya ke dalam api!”‡

10 Kemudian orang banyak itu bertanya kepadanya, “Jadi apa yang
harus kami perbuat?— supaya Allah tidakmenghukum kami.”

11 Jawabnya kepadamereka, “Siapa di antara kamu yangmempunyai
dua baju, berikanlah satu kepada orang yang tidak punya. Kalau kamu
mempunyai makanan, bagikanlah juga kepada orang yang lapar.”

12 Beberapa penagih pajak pun§ datang untuk dibaptis. Mereka
bertanya kepada Yohanes, “Guru, apa yang harus kami lakukan?”

13 Jawabnya kepada mereka, “Jangan lagi menagih pajak lebih dari
yang sudah ditentukan oleh pemerintah Roma.”

14 Bahkan ada tentara-tentara yang bertanya kepadanya, “Dan
bagaimana dengan kami? Apa yang harus kami lakukan?”
Jawabnya kepada mereka, “Jangan memakai kekerasan, ancaman,

atau tuduhan-tuduhan palsu kepada seseorang supaya kamu mendap-
atkan uang dari dia. Puaskanlah dirimu dengan gajimu.”

15Karena pelayanan Yohanes, orang-orangmenunggu dengan penuh
harapan dan bertanya-tanya dalam hati, “Apakah Yohanes adalah Kris-
tus* yang kita nanti-nantikan itu?”

16 Yohanes menjawab mereka semua, “Saya hanya membaptis orang
dari antara kalian dengan air. Tetapi sesudah saya akan datang Seorang
yang lebih berkuasa dari saya. Sebenarnya saya tidak layak untuk
melayani Dia— sekalipun hanya untuk membawa sandal-Nya. Dialah
yang akanmembaptismasing-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 dan memisahkan setiap kalian yang jahat
dari tengah-tengah orang benar. Yang benar itu akan hidup bersama-
Nya. Tetapi semua orang jahat akan dilemparkan ke dalam api neraka
yang tidak pernah akan padam.”† 18 Dengan memberi banyak nasihat
‡ 3:9 Ayat 9 Secara harfiah (dengan informasi tersirat), “Kapak (yang menggambarkan huku-
man 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. § 3:12 penagih uang pajak Pada zaman
Yesus, Israel dijajah oleh kerajaan Roma. Jadi kalau orang Yahudi menjadi penagih pajak, dia
dianggap sebagai orang yang sudah menyangkal bangsanya sendiri. Karena itu, para penagih
pajak dianggap sebagai orang berdosa oleh semua orang Yahudi yang lainnya. Mereka juga
dibenci karenamereka sukamenagihpajakmelebihi yang sebenarnya. Karena ituparapenagih
pajakmenjadi kaya. * 3:15 Kristus Lihat catatandi Luk. 2:11. † 3:17 Ayat 17 Secara harfiah
(dengan informasi tersirat) dapat diterjemahkan seperti ini, “Alat lesung dan nyiru sudah di
tangan-Nya (menggambarkan hukuman dari Allah). Setelah panen (semua orang di dunia
ini), Dia akan menggunakan alat-alat-Nya itu untuk memisahkan gandum (menggambarkan
orang-orang baik) dari kulit gandum dan kotoran lain (menggambarkan orang-orang jahat).
Lalu gandum akan disimpan-Nya di dalam gudang, sedangkan yang lainnya akan dibakar-Nya
di dalam api yang tidak pernah padam.” Yang diterjemahkan di atas sebagai ‘lesung dan nyiru’,
secaraharfiah, “penampi”—yangadalahalat seperti sekopataugarpubesar yangdipakai untuk
memisahkan gandumdari kulit arinya. Ayat ini dapat dibandingkan denganWhy. 14:14-20 dan
Mat. 25:31-46.
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seperti itu Yohanes menyampaikan Kabar Baik kepada orang banyak
itu.

Pekerjaan Yohanes berakhir
19 Yohanes menegur Raja Herodes karena sudah merampas Hero-

diana — istri saudaranya,‡ dan juga karena melakukan kejahatan-
kejahatan yang lain. 20 Lalu Herodes menambah kejahatannya lagi
denganmemasukkan Yohanes ke dalam penjara.

Yohanesmembaptis Yesus✡
21 Ketika Yohanes sedang membaptis orang banyak, dia juga mem-

baptis Yesus. Dan ketika Yesus sedang berdoa, langit pun terbuka,
22dan Roh Kudus turun ke atas Dia dalam bentuk burungmerpati. Lalu
terdengarlah suara dari langit yang berkata, “Engkaulah Anak-Ku yang
sangat Ku-kasihi. Dan Engkaumenyenangkan hati-Ku.”

Daftar para nenekmoyang Yesus✡
23-38 Yesus berumur tiga puluh tahun ketika Dia memulai pekerjaan-

Nya. Menurut dugaan orang, Dia adalah anak Yusuf. Inilah para nenek
moyang Yesus berdasarkan dugaan tersebut:§
(36-38) Allah menciptakan Adam, jadi boleh dikatakan bahwa Adam

adalah anak Allah. Mulai dari manusia pertama— Adam, ke-
mudian Set, Enos, Kenan, Mahalaleel, Yared, Henok, Metusalah,
Lamek, Nuh, Sem, Arpaksad, Kenan,

(33-35) Salmon, Eber, Peleg, Rehu, Serug, Nahor, Terah, Abraham, Isak,
Yakub, Yehuda, Peres, Hesron, Arni, Admin, Aminadab,

(30-32) Nahason, Salmon, Boas, Obed, Isai, Daud, Natan, Matata, Mina,
Melea, Elyakim, Yonam, Yusuf, Yehuda, Simeon,

(27-29) Lewi, Matat, Yorim, Eliezer, Yesua, Er, Elmadam, Kosam, Adi,
Malki, Neri, Sealtiel, Zerubabel, Resa, Yohanan,

(24-26) Yoda, Yosek, Simei, Matatias, Maat, Nagai, Hesli, Nahum, Amos,
Matatias, Yusuf, Yanai, Malki, Lewi, Matat, Eli, dan Yusuf.

4
Yesus dicobai oleh iblis✡

1 Waktu Yesus meninggalkan Sungai Yordan, Roh Allah sudah
memenuhiDia. DanRohAllahmemimpinDiauntukpergi 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

‡ 3:19 Herodiana … Nama ini sering ditulis dalam penerjemahan bahasa Indonesia seba-
gai ‘Herodias’. Pengejaan Herodiana dipilih supaya menjadi jelas bahwa ini adalah nama
perempuan. ✡ 3:20 Mat. 3:13-17; Mrk. 1:9-11 ✡ 3:22 Mat. 1:1-17 § 3:23-38 daftar
para nenek moyang Yesus Daftar ini disusun sesuai cara yang biasa bagi orang Indonesia—
yaitu dimulai dari nenek moyang yang tertua lalu keturunan-keturunannya. Dalam teks asli,
Lukas menulis sebaliknya— yaitu dimulai dari Yusuf dan diakhiri dengan Adam. Daftar ini
juga diberikan tanpa pengulangan setiap nama. Jika diurutkan dari atas ke bawah, maka nama
berikutnya adalah nama anaknya. ✡ 4: Mat. 4:1-11; Mrk. 1:12-13
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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 menunjukkan 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 milikmu.” 8 Yesus menjawab-
nya, “Di dalam Kitab Suci tertulis,
‘Sembahlah TUHAN Allahmu,

dan hanya Dia sajalah yang harus kamu layani.’ ”✡
9 Kemudian dalam waktu sebentar saja iblis mengangkat Yesus ke

Yerusalem dan menempatkan-Nya di puncak Rumah Allah. Katanya,
“Kalau kamu benar-benar Anak Allah, lompatlah ke bawah! 10Karena
dalam Kitab Suci tertulis,
‘Allah akanmenyuruh paramalaikat untukmenjagamu.’✡
11Dan juga dikatakan,
‘Mereka akanmenangkap engkau dengan tanganmereka

sehingga kakimu tidak sampai terluka karena kena batu.’ ”✡
12Tetapi jawab Yesus kepadanya, “Dalam Kitab Suci juga tertulis,

‘Janganlah kamu sengaja mencobai TUHAN Allahmu dengan
melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak-
Nya.’ ”✡

13 Sesudah Yesus dicobai dengan berbagai cara seperti itu, iblis pergi
meninggalkan Dia. Tetapi iblis sedang mencari kesempatan lain untuk
mencobai Dia.

Yesusmengajar orang banyak✡
14 Kemudian Yesus kembali ke Galilea. Dia dipenuhi dengan kuasa

Roh Kudus, dan berita tentang Dia tersebar ke seluruh daerah itu. 15Dia

* 4:3 Anak Allah Sebelum Yesus dilahirkan ke dunia ini, Allah sudah memberitahukan dalam
Mzm. 2:7, “Engkau adalah Anak-Ku. Hari ini Akumengumumkan bahwaAku 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 Yang Mahatinggi akan datang ke atas kamu,
sehingga Anak kudus yang kamu lahirkan itu akan disebut Anak Allah.” Jadi Allah sendiri
yang memberitahukan bahwa Yesus adalah Anak-Nya sebelum dilahirkan ke dunia ini, dan
kita menyebut-Nya ‘Anak Allah’ sesuai dengan Firman Allah. Dan dari Lukas 1:35, sudah jelas
bahwaMaria mengandung Yesus bukan karena berhubungan seks dengan Allah atau laki-laki,
tetapi oleh karena kuasa Roh Kudus (Yoh. 4:24). ✡ 4:4 Ul. 8:3 † 4:7 kamu Walaupun
iblis tahu bahwa Yesus adalah Anak Allah, ‘kamu’ menggunakan huruf kecil karena iblis tidak
menghormati-Nya sebagaimana seharusnya. ✡ 4:8 Ul. 6:13 ✡ 4:10 Mzm. 91:11 ✡ 4:11
Mzm. 91:12 ✡ 4:12 Ul. 6:16 ✡ 4:13 Mat. 4:12-17; Mrk. 1:14-15
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mengajar di rumah-rumah pertemuan orang Yahudi‡ yang ada di situ,
dan Dia dipuji oleh semua orang sebagai orang baik.

Yesus ditolak di desa asal-Nya✡
16Kemudian Yesus pergi 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. 17Kebetulan 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-Kumereka akan segera dibebaskan,
dan kepada orang-orang buta—
bahwamatamereka akan disembuhkan,

dan kepada orang-orang yang tertindas—
bahwamereka akan dibebaskan.
19Dan TUHANmengutus Aku untukmengumumkan seperti ini:
‘Sekaranglah waktu yang dijanjikan Allah untuk menunjukkan ke-
baikan hati-Nya kepada kita!’ ”✡

20 Kemudian Yesus menggulung kitab itu dan mengembalikannya
kepada petugas, lalu Dia duduk. Setiap orang yang hadir dalam rumah
pertemuan itu memperhatikan-Nya dengan serius. 21 Lalu Dia mulai
berbicara kepada mereka, kata-Nya, “Hari ini, nubuatan dalam nas itu
ditepati ketika kalianmendengar Akumembacanya.”

22Awalnya semuaorangmengatakanhal-hal yangbaik tentangYesus.
Ada yang berkata, “Setiap ajarannya sangat bagus dan enak didengar.”
Dan ada juga yang heran dan berkata, “Wah, bagaimanamungkin anak
Yusuf bisa mengajar seperti ini?!”*

23 Kemudian Dia berkata kepada mereka, “Tentu kalian akan men-
gatakan 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 dihargai di kampung ha-
lamannya sendiri. 25Dan hal ini juga sungguh benar: Ada banyak janda
‡ 4:15 rumah-rumah pertemuan … Dalam bahasa Yunani disebut “sinagoge.” Pada zaman
Perjanjian Baru, rumah-rumah pertemuan dipakai untuk pertemuan umum orang Yahudi
setempat, dan juga sebagai tempat berdoa dan mendengar Firman Allah. Rumah pertemuan
berbeda dari Rumah Allah yang ada di kota Yerusalem— yang juga disebut Bait Allah. Persem-
bahan kurban bakaran hanya dilakukan di Rumah Allah, sedangkan rumah-rumah pertemuan
dibangun di setiap kota dan kampung di mana orang Yahudi tinggal. ✡ 4:15 Mat. 13:53-58;
Mrk. 6:1-6 § 4:18 melantik Secara harfiah, “mengurapi (denganminyak).” Kata dasar untuk
kata mengurapi juga sama dengan nama jabatan Yesus— yaitu “Kristus.” Lihat catatan di Luk.
2:11. ✡ 4:19 Yes. 61:1-2 * 4:22 Wah, bagaimana anak Yusuf … Secara harfiah, “Bukankah
dia anak Yusuf?!” Orang-orang yang berkata demikian adalah orang dari desa Yesus yang pasti
mengenal Dia dan mengingat Yusuf— yang dianggap bapa-Nya. (Kemungkinan besar pada
waktu kejadian ini Yusuf sudahmeninggal.) Tetapimereka heran dengan ajaran dan kuasa-Nya
ketikamengajar.
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di Israel pada zaman Nabi Elia— yaitu pada waktu hujan tidak turun
selama tiga tahunenambulandan terjadi bencanakelaparandi seluruh
negeri ini. 26Tetapi Elia tidak diutus kepada salah satu dari janda-janda
di negeri dan bangsanya sendiri, tetapi hanya untukmenolong seorang
janda di desa Sarfat— di dekat kota Sidon. 27 Dan pada zaman Nabi
Elisa, ada banyak orang yang sakit kusta di Israel. Tetapi Elisa tidak
menyembuhkan seorang pun dari antara mereka. Hanya Naaman—
orang dari negeri Siria, yang disembuhkannya.”

28 Ketika mereka mendengar ajaran Yesus tersebut, mereka sadar
bahwa Yesus tidak akanmembuat keajaiban untukmereka. 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.

Yesusmengusir roh jahat dari orang Kapernaum✡
31 Yesus pergi ke Kapernaum — sebuah kota di provinsi Galilea.

Pada Hari Sabat Dia mengajar orang-orang di rumah pertemuan yang
ada di situ. 32 Ketika mendengar ajaran-Nya, mereka menjadi heran,
karenaDiaberbicara seperti seorangrajayangmempunyaikuasauntuk
memerintah. 33 Di rumah pertemuan itu ada seorang yang kerasukan
setan. Orang itu berteriak dengan keras, 34 “Hai, Yesus orang Nazaret!
Jangan ganggu kami! Apakah kamu† datang untuk membinasakan
kami?! Saya sudah tahu kamu ini siapa! Kamu adalah utusan yang
suci dari Allah!” 35 Yesus langsung menyuruh setan itu, “Diam! Keluar
dari orang itu!” Kemudian roh jahat itumembanting orang itu ke lantai
di hadapan orang-orang yang hadir itu. Lalu dia keluar dari orang itu
tanpamenyakitinya.

36 Semua orang yang ada di situ sangat heran dan berkata satu sama
lain, “Wah! Ajaran Yesus luar biasa sekali! Seperti raja yang memberi
perintah dengan penuh kuasa, Yesus menyuruh keluar roh-roh jahat,
dan mereka pun keluar.” 37 Maka tersebarlah berita tentang Yesus ke
seluruh daerah itu dan sekitarnya.

Yesusmenyembuhkan banyak orang✡
38 Yesus meninggalkan rumah pertemuan itu dan pergi ke rumah

Petrus.‡ Ibu mertua Petrus sakit demam tinggi, dan mereka memohon
supaya Yesusmenyembuhkannya. 39Lalu Dia berdiri di samping ibu itu
danmembentak demam itu, “Sembuhlah.” Saat itu juga ibu itu sembuh,
kemudian dia bangun danmelayani mereka.

40 Ketika matahari mulai terbenam,§ setiap orang sakit di kota itu
dibawa kepada Yesus oleh anggota keluarganya. Dia menyembuhkan
✡ 4:30 Mrk. 1:21-28 † 4:34 kamu Di ayat ini, kata ganti nama Yesus memakai huruf kecil.
Walaupunroh jahat ini tahubahwaYesusadalahAnakAllah, dia tidakmenghormati dan tunduk
kepada-Nya. Bandingkan Yak. 2:19. ✡ 4:37 Mat. 8:14-17; Mrk. 1:29-34 ‡ 4:38 Petrus
Secara harfiah, “Simon.” § 4:40 Ketika matahari mulai terbenam Hari Sabat untuk orang
Yahudi dimulai dari terbenamnya matahari pada hari Jumat sampai terbenamnya matahari
pada hari Sabtu.Jadi penduduk di kota itu menunggu sampai Hari Sabat selesai supaya bisa
membawa orang-orang sakit kepada Yesus. Dan sebelum matahari turun, ibu mertua Petrus
melayani mereka dengan makan siang yang sudah disediakan sebelum Hari Sabat, karena
menurut Hukum Taurat tidak bolehmenyalakan api danmemasak pada Hari Sabat.
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orang-orang sakit itu dari penyakit apa saja yangmereka derita dengan
meletakkan tangan-Nya pada setiap mereka. 41 Dan setan-setan juga
keluar dari banyak orang. Setan-setan itu berteriak-teriak, “Engkau
adalah Anak Allah!” Tetapi dengan tegas Yesus menegur mereka. Dia
tidak mengizinkan* mereka berbicara 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 meninggalkan mereka. 43 Tetapi
Dia berkata kepada mereka, “Aku juga harus membawa Kabar Baik
tentang kerajaan Allah‡ ke kota-kota lain, karena untuk itulah Aku
diutus kedunia ini.” 44 JadiDiapunpergi danmemberitakanKabarBaik
itu di rumah-rumah pertemuan di provinsi Yudea.

5
Petrus, Yakobus dan Yohanesmengikut Yesus✡

1 Pada suatu hari Yesus berdiri di tepi Danau Galilea,* dan banyak
orang berkumpul dan saling berdesakan di sekeliling Dia, karena
mereka mau mendengarkan ajaran-Nya tentang Firman Allah. 2 Dia
melihat dua perahu di pinggir pantai itu. Nelayan-nelayannya sudah
turun dari perahu itu dan sedang membersihkan jala mereka. 3 Yesus
naik ke salah satu perahu itu— yaitu perahu Petrus.† Dia mengajak
Petrus bertolak sedikit jauh dari pantai supaya ada jarak. Lalu Dia
duduk di atas perahu itu danmengajar orang banyak dari situ.

4 Setelah selesai mengajar, Dia berkata kepada Petrus, “Pindahkanlah
perahu ini ke tempat yang lebih dalam. Lalu tebarkanlah jala-jalamu di
sana 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
merekamelakukannya,merekamendapat banyak sekali ikan, sehingga
jala mereka hampir robek. 7 Lalu mereka memanggil teman-teman
mereka yang punya perahu yang satu lagi untuk datang membantu.
Lalu teman-teman itu datang dengan perahu itu dan membantu Petrus
dan teman-temannyauntukmengisi ikan-ikan itu sampai keduaperahu
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,
* 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 ‘pemerintahan Allah’ atas semua orang yang taat kepada-Nya.
Sebagaimana Yesus taat kepada kehendak Allah sampai menyerahkan diri-Nya sendiri seba-
gai 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
Lukasmenulis nama kedua untuk danau yang sama— yaitu “Genesaret.” † 5:3 Petrus Secara
harfiah, “Simon.”



Lukas 5:9 150 Lukas 5:17

karena saya orang berdosa.” 9 Dia berkata begitu karena dia dan
semua orang yang bersamanya heran melihat banyaknya ikan yang
mereka dapat. 10 Teman kerja Petrus— Yakobus dan Yohanes, anak-
anak Zebedeus, juga heran.
Lalu Yesus berkata kepada Petrus, “Jangan takut! Mulai dari sekarang

kamu tidak lagi menjala ikan, tetapi Aku akan mengajari kamu untuk
menjaring orang-orang supayamerekamenjadi pengikut-Ku.”

11Sesudahmerekamenarik perahu-perahunya ke pinggir danau, lalu
merekameninggalkan segala sesuatunya danmengikut Dia.

Yesus menyembuhkan seorang yang menderita penyakit kulit yang
menular✡

12 Pada suatu hari Yesus berada di satu kota. Di situ tinggal seorang
yang tubuhnya penuh dengan penyakit kulit yang menular.‡ Ketika dia
melihat Yesus, dia sujudmenyembah-Nya danmemohon, “Tuan! Kalau
Tuanmau, Tuan sanggupmenyembuhkan saya.”

13Yesusmengulurkan tangan-Nya danmenjamah dia sambil berkata,
“Aku mau. Sembuhlah!” Saat itu juga penyakitnya hilang. 14 Lalu
Yesus berkata, “Jangan ceritakan kejadian ini kepada siapa pun, tetapi
pergi dan tunjukkanlah dirimu kepada imam. Dan persembahkanlah
kurban karena kesembuhanmu— seperti yang sudah diperintahkan
oleh Musa.§ Hal ini kamu lakukan sebagai bukti bagi semua orang
bahwa kamu sudah sembuh.”

15 Tetapi berita tentang Yesus semakin tersebar luas, sehingga orang
banyak datang berbondong-bondong untuk mendengarkan Dia dan
minta disembuhkan dari penyakit mereka. 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*
danbeberapa ahli Taurat.† Para pemimpin agama itu sudahdatang dari
✡ 5:11 Mat. 8:1-4; Mrk. 1:40-45 ‡ 5:12 penyakit kulit yang menular Penyakit kulit
yang dimaksudkan tidak sama dengan penyakit yang disebut ‘kusta’ pada zaman sekarang.
Juga, pada zaman Yesus, tidak ada pengobatan yang bisa menyembuhkan penyakit kulit yang
menular. Menurut Hukum Taurat para penderita penyakit kulit semacam ini dianggap najis.
Mereka tidak bolehmendekati orang-orang sehat, tidak bolehmasuk rumah pertemuan Yahudi
dan harus tinggal di luar kampung atau kota. Lihat Im. 13. § 5:14 seperti diperintahkan
oleh Musa Perintah tersebut terdapat dalam Im. 14:1-32. Kalau imam sudah setuju bahwa
orang itu sembuh, maka orang itu harus datang kembali dengan membawa dua ekor burung
yang masih hidup ke Rumah Allah, supaya seorang imam di situ bisa mengadakan upacara
pembersihan dari penyakit kulit. Satu ekor dipotong di atas piring yang penuh dengan air—
supaya darahnya tercampur dengan air itu. Lalu imam yang bertugas memercikkan air yang
sudah tercampur darah itu kepadanya. (Dan mayat burung itu kemungkinan dibakar di 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
dilakukandi rumah-rumahpertemuandikampung-kampungmereka. ✡ 5:16 Mat. 9:1-8;Mrk.
2:1-12 * 5:17 kelompok Farisi adalah kelompok orang Yahudi yang selalu mempertahankan
bahwa semua peraturan Musa dan semua peraturan yang ditambah oleh nenek moyang orang
Yahudi harus diikuti secara teliti. Oleh karena itu banyak dari mereka berbangga begini, “Kami
ini yang sangat berkenan di pandangan Allah.” Oleh karena itu juga kebanyakan mereka juga
tidak senang kepada Yesus, karena Dia tidak termasuk golongan mereka, dan mereka menjadi
iri hati karena banyak orangmengikuti Dia. † 5:17 ahli Taurat Lihat catatan di Luk. 2:46.
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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. 19 Tetapi mereka
tidak bisa membawanya masuk oleh karena orang banyak yang ada
di situ. Jadi, mereka naik ke atas atap rumah itu, membuka atapnya
danmenurunkan orang lumpuh itu dengan kasurnya ke tengah-tengah
orangbanyak— tepat di hadapanYesus. 20Ketika Yesusmemperhatikan
bahwa mereka percaya penuh bahwa Dia berkuasa untuk menyem-
buhkan orang lumpuh itu, Dia berkata, “Saudara, Aku sudah mengam-
puni dosa-dosamu.”

21 Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi mulai berkata dalam hati
mereka, “Terlalu berani sekali orang ini berkata begitu! Dia sudah
menghina Allah! Tidak seorang pun yang boleh mengampuni dosa
manusia— selain Allah sendiri.”‡

22 Saat itu juga Yesus tahu apa yang mereka pikirkan. Lalu Dia
menegurmereka, “Aku tahubahwakalian ragu-ragudalamhati tentang
apa yang Aku katakan itu! 23 Tentu kalian sulit menerima ketika
Aku berkata kepada orang lumpuh ini, ‘Aku sudah mengampuni dosa-
dosamu.’ Apakah lebih mudah kalian terima kalau Aku berkata
kepadanya, ‘Bangunlah, angkat kasurmu dan pulanglah’?! 24 Tetapi
melalui perkataan ini Aku membuktikan kepada kalian bahwa Aku—
sebagai Anak Manusia,§ berhak untuk mengampuni dosa manusia!”
Lalu Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, “Bangunlah, angkatlah
kasurmu dan pulanglah ke rumahmu!”

25 Saat itu juga orang itu berdiri di depan mereka. Dia mengambil
kasurnya, lalu pulang sambil memuji-muji Allah. 26 Semua orang itu
sangat heran dan memuji Allah. Dengan penuh hormat dan rasa takut
kepada Allahmereka 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. Pekerjaan orang itu adalah
penagih pajak* dari masyarakat untuk diberikan kepada pemerintah
Roma. Nama orang itu Matius.† Yesus berkata kepadanya, “Mari,
ikutlah Aku.” 28Matius pun berdiri, meninggalkan segala sesuatu yang
ada di tempat kerjanya, dan ikut Yesus dalam perjalanan.
‡ 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
sering menyebut diri-Nya “Anak Manusia.” Tetapi arti istilah ini bukan mengarah kepada kata
‘anak’. Dalam bahasa Ibrani, ‘anak manusia’ berarti ‘manusia biasa’. Yesus menyebut diri-Nya
seperti itu untuk mengingatkan para pendengar-Nya tentang apa yang Nabi Daniel saksikan
dalam penglihatan tentang Raja Penyelamat. (Dan. 7:13-14) Karena Daniel melihat Yesus di
surga dalambentuk seperti ‘anakmanusia’—maksudnya dalambentuk ‘manusia biasa’, waktu
Allah melantik Dia sebagai Raja atas semua yang ada. Dalam penerjemahan ini, ‘yaitu Aku’
sering ditambah supaya jelas bahwa Yesus sedang berbicara tentang diri-Nya sendiri. ✡ 5:26
Mat. 9:9-13; Mrk. 2:13-17 * 5:27 penagih pajak Lihat catatan di Luk. 3:12. † 5:27
Matius Lukas menulis nama lain untuk Matius— yaitu “Lewi.” Sekarang kita lebih mengenal
dia sebagai Matius, seperti tertulis dalamMat. 9:9-13; 10:3.
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29Matius mengadakan perjamuanmakan besar bagi Yesus di rumah-
nya. Banyak penagih pajak dan orang-orang lain makan bersama
mereka. 30 Melihat hal itu, orang-orang Farisi dan para ahli Taurat
bersungut-sungut kepada murid-murid-Nya, “Kenapa kalian makan
danminumbersamapara penagih pajak dan orang-orang berdosa yang
lain?”

31 Yesus menjawab mereka, “Orang yang sehat tidak perlu ke dokter.
Yang perlu ke dokter adalah orang sakit. 32 Begitu juga dengan Aku.
Aku datang untuk memanggil orang-orang berdosa supaya bertobat—
bukan untuk orang-orang yangmerasa dirinya benar!”

Hal berpuasa✡
33 Lalu ada orang-orang yang berkata kepada Yesus, “Para murid

Yohanes sering berdoa dan berpuasa. Para anggota kelompok Farisi
juga begitu. Tetapi murid-muridmu terus makan danminum.”

34 Yesus menjawab dengan memberikan contoh yang menunjukkan
persamaan, “Pasti tidak ada tamu-tamu dalam suatu pesta pernika-
han disuruh berpuasa selama pengantin laki-laki masih ada bersama
mereka! Begitu juga selama Aku masih bersama murid-murid-Ku,
mereka tidak akan berpuasa. 35Tetapi coba kalian pikir apa yang akan
terjadi kalau pengantin laki-laki ditangkap oleh yang memusuhi-Nya.
Hal itulah yang akan terjadi kepada-Ku, dan pada waktu itulah murid-
murid-Ku akan berpuasa.”

36 Yesus juga memberi dua contoh ini kepada mereka: “Kalau sese-
orang mempunyai baju lama yang sudah robek, tidak mungkin dia
menambalnya dengan kain yang diambil dari baju yang baru. Karena
dia tidak mau merusak baju barunya itu, dan kain baru itu tidak akan
cocok untuk menambal baju lama itu. 37Begitu juga dengan air anggur
yang baru.‡ Anggur baru tidak mungkin diisi ke dalam kantong kulit
yang lama. Karena waktu air anggur itu menguap dan udaranya tidak
bisa keluar, kantong itu akan menjadi rusak. Akhirnya air anggur akan
tumpah dan kantong kulit itu pun jadi terbuang. 38Oleh karena itu, air
anggur yang baru harus diisi ke dalam kantong kulit yang baru juga.
39Tetapi, orangyang sudahpernahminumangguryang lama tidakakan
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 itumemetik beberapabulir gandum lalumenggosok-gosoknyadi

✡ 5:32 Mat. 9:14-17; Mrk. 2:18-22 ‡ 5:37 air anggur yang baru Air dari buah anggur yang
barudiperasdisebut ‘airanggurbaru’ danrasanyamanis. Airanggurbaruyangdisimpandalam
waktu tertentu akanmengalami proses fermentasi. Semakin lama disimpan, kadar alkoholnya
akan semakin tinggi. Pada zamanAlkitab, yangdisebut ‘anggurbaru’ bisamengandungalkohol,
tetapi tidak setinggi kadar alkohol anggur lama. § 5:39 Ayat 36-39 Dalam kedua contoh ini,
Yesus membandingkan sesuatu yang lama dengan sesuatu yang baru. Dan ajaran ini diberikan
waktu Dia ditanya tentang kebiasaan dari nenek moyang orang Yahudi tentang berpuasa.
Seperti kain baru dan anggur baru, pengajaran Yesus tidak bisa disatukan dengan ajaran yang
lama dari nenekmoyang. ✡ 6: Mat. 12:1-8; Mrk. 2:23-28
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tangan mereka untuk melepaskan kulitnya dan memakan biji-bizinya.
2 Beberapa orang Farisi bertanya, “Kenapa kalian berbuat begitu?!
Kalian sedangmelanggar peraturan Hari Sabat.”

3 Yesus menjawab, “Kalian tentu sudah tahu cerita tentang Daud,
waktu dia dan orang-orang yang mengikutinya sedang lapar danmem-
butuhkan 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. Sedangkanmenurut peraturan Hukum Taurat, sebe-
narnyahanyapara imamsajayangbolehmemakannya.✡ Tetapi, karena
merekamembutuhkanmakanan, maka apa yang dilakukan Daud pada
saat itu tidak dianggap berdosa.”

5Yesus berkata lagi kepada orang-orang Farisi itu, “Aku sebagai Anak
Manusia* adalah Tuhan yang berhak untuk menentukan apa yang
boleh dan tidak boleh dilakukan pada Hari Sabat.”

Yesusmenyembuhkan orang sakit padaHari Sabat✡
6 Pada Hari Sabat lain, Yesus pergi mengajar di rumah pertemuan

orang Yahudi. Di situ ada seorang laki-laki yang tangan kanannya
lumpuh. 7Di situ juga ada beberapa ahli Taurat dan orang-orang Farisi
yang sedang mengawasi Yesus dengan baik, karena mereka mencari
alasanuntukbisamelaporkanDiakepadapemimpin-pemimpinYahudi.
Jadi mereka ingin tahu apakah Dia akan menyembuhkan orang pada
Hari Sabat. 8Yesusmengetahui apa yang ada dalampikiranmereka lalu
Dia berkata kepada laki-laki yang tangannya lumpuh itu, “Bangkitlah
dan berdiri di depan sini.” Orang itu pun bangkit dan berdiri. 9 Yesus
berkata kepada mereka, “Coba kalian pikir: Menurut Hukum Taurat,
apa yang boleh kita buat pada Hari Sabat? Apakah kita diizinkan
berbuat baik, atau berbuat jahat? Atau apakah kita diizinkan menye-
lamatkan nyawa orang, ataumembunuh?”

10 Dia melihat ke sekeliling orang-orang itu dan akhirnya berkata
kepadaorangsakit itu, “Luruskan tanganmukedepan.” Diamelakukan-
nya, 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 sedangmengikuti-Nya, lalumemilih dua belas dari antara
merekauntukmenjadimurid-murid-Nya. Dia jugamengangkatmereka
sebagai rasul-Nya.† Nama-namamereka adalah:
14 Simon— yang Yesus berikan nama baru “Petrus.”
Andreas— adik kandung Petrus,
Yakobus, Yohanes,
Filipus, Bartolomeus,
15Matius, Tomas,
Yakobus— anak Alfeus,

✡ 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 ✡ 6:11 Mat. 10:1-4; Mrk. 3:13-19 † 6:13 rasul Lihat catatan tentang
‘rasul’ dalamMat. 10:2.
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dan Simon — yang pernah mengikuti gerakan orang-orang yang
berjuang supaya Israel bebas dari penjajahan Roma.

16 JugaduaorangbernamaYudas. YangpertamaYudas— anakYakobus,
dan Yudas— yang berasal dari desa Kariot. Dialah yang kemudian

mengkhianati Yesus.
Yesusmengajar danmenyembuhkan orang-orang sakit✡

17 Lalu Yesus turun dari bukit itu bersama murid-murid-Nya dan
berhenti di suatu tempat yang datar. Sejumlah besar orang-orang yang
mengikuti-Nya sudah berada di situ. 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 danminta disembuhkan dari penyakit-penyakitmereka. Dan ada
banyakorangyangdisembuhkandari gangguanroh-roh jahat. 19Semua
orang itu berusahamenjamah Yesus, karena dari diri-Nya keluar kuasa
sehinggamereka semua disembuhkan.

20Diamemandang khusus kepada paramurid-Nya dan berkata,
“Sungguh diberkati Allah setiap kalian yangmiskin,

karena kamulah yang akanmenjadi warga kerajaan Allah.
21 Sungguh diberkati Allah kamu yang sekarang ini lapar,

karena kamu akan dikenyangkan.
Sungguh diberkati Allah kamu yang sekarang ini menangis,

karena kamu akan tertawa.
22 Sungguh diberkati Allah kamu yang dibenci, dihina, ditolak, dan

difitnah karena kamu menjadi pengikut Aku— Anak Manusia.
23 Waktu kamu dibuat susah seperti itu, bersukacitalah dan
menarilah dengan gembira, karena upahmu besar di surga!

Karena ingatlah: Nabi-nabi yang hidup di masa lalu juga dianiaya
seperti itu oleh 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 teru-
lang 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 padawaktu dulu juga
dipuji seperti itu oleh nenek moyang orang-orang yang sekarang
ini memujimu.”

Kasihilahmusuh-musuhmu✡
27 “Tetapi inilah perintah-Ku kepada kalian masing-masing

yang mendengarkan ajaran-Ku ini: Kasihilah orang-orang yang
memusuhimu dan berbuat baiklah kepadamereka yangmembencimu.
28 Mintalah Allah memberkati orang-orang yang mengutukmu, dan
berdoalah bagi mereka yang berbuat jahat terhadap kamu. 29Misalnya
kalau ada orang yang menampar pipi kirimu, berikanlah juga pipi
kananmu. Dan kalau ada orang merampas jubahmu, biarkanlah dia
✡ 6:16 Mat. 4:23-25; 5:1-12 ✡ 6:26 Mat. 5:38-48; 7:12
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juga mengambil bajumu. 30 Kalau ada orang yang meminta sesuatu
kepadamu, berikanlah itu kepadanya. Dan kalau ada orang yang
merampas milikmu, jangan memintanya kembali. 31Dan sebagaimana
kalian masing-masing inginkan supaya orang-orang lain lakukan
kepadamu, lakukanlah seperti itu juga kepadamereka.

32 “Kalau kamu hanya berbuat kasih kepada teman yang mengasi-
himu saja, jangan berharap bahwa Allah akan memberkatimu karena
perbuatankasihmu itu. Karenaorang-orangberdosa jugaberbuat kasih
kepada orang yang mengasihi mereka. 33 Atau kalau kamu berbuat
baik hanya kepada teman yang berbuat baik kepadamu saja, jangan
berharap bahwa Allah akanmemberkatimu karena perbuatan baikmu
itu. Karena orang-orang berdosa punmelakukan 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 pinjaman kepada sesama orang berdosa— yaitu
orang yang akan sanggup mengembalikan pinjaman itu dalam jumlah
yang sama.

35 “Sebaliknya hendaklah kamu mengasihi orang-orang yang
memusuhimu, berbuat baik kepada mereka, dan pinjamkan uang
tanpa berharap akan dikembalikan. Dengan demikian Allah akan
memberiupahyangbesarkepadamu, dansemuaperbuatanmuituakan
membuktikan bahwa kamu layak menyebut Allah Yang Mahatinggi
sebagai Bapamu. Karena Dia juga baik hati kepada orang-orang yang
tidak tahu berterima kasih dan orang-orang jahat. 36Hendaklah kalian
berbelas kasihan, sama seperti Bapa kita di surga berbelas kasihan.”

Periksalah dirimu sendiri✡
37 “Janganlah menjadikan dirimu hakim atas kesalahan orang lain,

supaya kamu juga tidak akan dihakimi dengan cara yang sama.‡
Maafkanlah orang lain, maka Allah akan mengampunimu. 38 Berilah
pertolongan kepada orang lain, maka Allah pun akan menolong kamu.
BahkanAllah akanmenambah lebih dari apa yang kamubutuhkan saat
Dia membalas kebaikanmu itu. Ketika Dia memberkatimu, Dia akan
memakai ukuran yang lebih besar, danmembuat takaran itu penuhdan
padat sekali— sampai ada yang tumpah di samping kiri dan kanannya.
Karena ukuran yang kamu pakai untuk memberi kepada orang lain
akan dipakai oleh Allah waktu Dia membalas kebaikanmu itu.”

39 Yesus menceritakan kepada mereka contoh ini, “Kalau orang buta
menuntun sesama orang buta, pastilah keduanya akan jatuh ke dalam
lubang.✡ 40 Seorang murid tidak bisa melebihi gurunya, tetapi murid
yangmenyelesaikan semua didikan akanmenjadi seperti gurunya.

41-42 “Janganlah menyalahkan orang lain karena kesalahan kecil.
Siapa yang melakukan hal itu, dia sama seperti orang yang memper-
hatikan pasir di mata saudaranya, sedangkan balok kayu di matanya
sendiri tidak diperhatikannya. Lalu dengan sombong dia berkata
✡ 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
salahdipergunakan. Larangan ini tidak bertentangandengan ayat-ayat lain dalamAlkitab yang
menunjukkan berbagai cara umat Allah perlu menentukan kalau perbuatan orang-orang lain
adalah salah atau benar. Ayat ini harus dimengerti sesuai dengan ajaran Yesus selanjutnya
dalam pasal ini. ✡ 6:39 Mat. 15:12, 14
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kepada saudaranya, ‘Mari saya keluarkan pasir itu dari matamu!’ Hai
kamu yang hanya berpura-pura sebagai orang baik! Keluarkanlah dulu
balok yang ada di matamu sendiri. Dan sesudah itu barulah kamu bisa
melihat dengan jelas dan bisa mengeluarkan pasir yang ada di mata
saudaramu.”

Contoh duamacam pohon✡
43 “Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang tidak

baik— bukan? Begitu juga, pohon yang dikenal sebagai pohon yang
menghasilkan buah yang tidak bisa dimakan tidak akan menghasilkan
buah yang enak. 44Karena setiap pohon dikenal dari buahnya. Semak
berduri tidakmungkinmenghasilkan buah ara, dan tumbuhan berduri
lainnya tidak mungkin menghasilkan buah anggur. 45 Manusia juga
seperti pohon: Orang baik selalu menghasilkan perbuatan-perbuatan
yang baik. Karena seluruh perbuatannya itu berasal dari apa yang
tersimpan dalam hatinya. Tetapi orang jahat selalu menghasilkan
perbuatan yang jahat, karena kejahatan yang tersimpandalamhatinya.
Karena apa saja yang tersimpan dan selalu dipikirkan di dalam hati
pasti akan keluar melalui mulut.”

Contoh duamacam orang✡
46 “Buat apa kalian memanggil Aku, ‘Tuhan, Tuhan,’ padahal apa

yang Ku-perintahkan tidak kalian lakukan! 47 Biarlah Aku memberi
contoh ini untuk menggambarkan semua orang yang datang kepada-
Ku, mendengarkan ajaran-Ku, dan melakukannya: 48 Mereka sama
seperti seseorang yang membangun rumah. Pertama, dia menggali
lubangdi tanahyangdalam, sampaimenemukansebuahbatukerasdan
sangat besar. Batu itu digunakan sebagai fondasi untuk batu-batu lain.
Ketika banjir dan air sungaimeluap lalumenghantam rumah itu, maka
rumah itu tidak akan goyang karena dibangun di atas fondasi batu yang
utuh. 49 Sedangkan orang yang mendengarkan ajaran-Ku tetapi tidak
melakukannya, dia sama seperti orang yangmembangun rumah tanpa
fondasi dan di atas tanah saja. Ketika banjir dan air sungai meluap lalu
menghantam rumah itu, rumah itu pun rubuh dan rusak berat.”

7
Yesusmenyembuhkan seorang budak✡

1 Sesudah Yesus selesai mengajarkan semua hal itu kepada orang
banyak, Dia bersama murid-murid-Nya pergi ke kota Kapernaum. 2Di
sanaada seorangkomandankompiRomawi*yangbudaknya sakit keras
dan hampirmati. Budak itu sangat dikasihi oleh komandan itu. 3Ketika
komandan itu mendengar tentang Yesus, dia mengutus beberapa pe-
natuaYahudimenemui Yesus danmeminta-Nyadatanguntukmenyem-
buhkanbudaknya itu. 4SesudahmerekabertemudenganYesus,mereka
meminta dengan sangat supaya Dia menolong komandan itu. Mereka
berkata, “Bapak, orang itu pantas mendapatkan pertolongan darimu,
5karena diamengasihi dan berbaik hati kepada bangsa kita. Dan dialah
yang sudahmembiayai pembangunan rumah pertemuan kita.”
✡ 6:41-42 Mat. 7:17-20; 12:34-35 ✡ 6:45 Mat. 7:24-27 ✡ 7: Mat. 8:5-13; Yoh. 4:43-54
* 7:2 komandankompiRomawiSecaraharfiahdalambahasaYunani, katayangditerjemahkan
‘komandan kompi’ berarti ‘pemimpin dari seratus tentara’.
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6 Lalu Yesus pun pergi bersama mereka. Ketika mereka hampir
tiba di rumah itu, komandan itu mengutus beberapa orang sahabatnya
menemuiYesusdenganpesan ini, “Bapak, tidakusahrepot-repotdatang
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 seorang pun yang mempunyai keyakinan sebesar
keyakinan orang ini.”

10 Ketika mereka yang diutus itu kembali ke rumah komandan itu,
merekamenemukan budak itu sudah sembuh.

Yesusmenghidupkan kembali anak seorang janda
11 Tidak lama kemudian, Yesus pergi ke desa yang bernama Nain.

Murid-murid-Nya dan banyak sekali orang ikut bersama juga dalam
perjalanan itu. 12Ketika Yesus sudah dekat gerbang desa, ada rombon-
gan orang sedang ke luarmengusungmayat seorang pemuda.† Pemuda
itu adalah satu-satunya anak seorang janda. Banyak orang dari desa
itu menyertai janda itu. 13Ketika Tuhan melihat janda itu, Dia merasa
kasihan lalu berkata kepada ibu itu, “Jangan menangis.” 14 Lalu Dia
mendekati usungan itu dan menjamahnya. Mereka yang membawa
usungan itu pun berhenti kemudian Dia berkata, “Hai pemuda, Aku
berkata kepadamu, hiduplah kembali!” 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 sudah 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 Yesusmengajar ten-
tang pelayanan Yohanes✡

18 Para murid Yohanes Pembaptis memberitahukan semua kejadian
itu kepada Yohanes. Lalu Yohanes memanggil dua orang murid-
nya, 19 dan menyuruh mereka menemui Tuhan Yesus untuk bertanya,

† 7:12 pemuda Secara harfiah, “orang (laki-laki yang)mati.” Kata yang digunakan Yesus untuk
memanggil pemuda ini pada ayat 14 menunjukkan orang dewasa yang umurnya antara 24-40.
✡ 7:17 Mat. 11:2-19
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“Apakah Bapak ini Utusan yang dijanjikan kedatangan-Nya? Ataukah
kita masih harus menunggu orang lain?”

20 Sesudah mereka bertemu dengan Yesus mereka berkata, “Ba-
pak, Yohanes Pembaptis menyuruh kami menemui Bapak untuk
menanyakan, ‘Apakah Bapak ini Utusan yang dijanjikan kedatangan-
Nya? Ataukah kita masih harus menunggu orang lain?’ ”

21 Pada waktu itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari
bermacam-macam penyakit dan penderitaan, mengusir roh-roh jahat
dari orang-orang yang kerasukan, dan membuat banyak orang buta
bisa melihat. 22 Jadi Yesus menjawab mereka, “Kembalilah kepada
Yohanes dan ceritakanlah apa yang kalian sendiri sudah saksikan dan
dengar hari ini— yaitu bahwa sekarang banyak orang buta melihat,
orang-orang lumpuh berjalan, orang-orang yang sakit kulit menular
disembuhkan, orang-orang yang tuli bisamendengar, orang-orangmati
dibangkitkan, dan Kabar Baik dari Allah sedang diberitakan kepada
orang-orang miskin. 23 Dan beritahukanlah kepadanya, ‘Sungguh
diberkati setiap orang yang tidak kecewa dan tidakmeragukan Aku.’ ”

24 Sesudah kedua utusan Yohanes itu pergi, Yesus mulai berbicara
kepada orang banyak tentang Yohanes. Dia berkata, “Sebelum
pelayanan-Kudimulai, kenapakalianseringberjalan jauhkeluarmasuk
padang gurun? Apakah untuk melihat sesuatu yang biasa saja? —
seperti melihat sehelai rumput yang bergoyang karena ditiup angin.
Tentu tidak! 25 Sesungguhnya kalian mencari apa pada waktu itu?
Pastilah kalian tidak pergi untuk melihat seorang yang berpakaian
sangat indah. Karena orang-orang yang hidup mewah dan memakai
pakaian seperti itu tidak ada di padang gurun, tetapi di istana raja.
26 Jadi, apa yang kalian cari di sana? Seorang nabi— kah?! Ya, Aku
katakan kepada kalian bahwa kedudukan Yohanes jauh lebih penting
daripada seorang nabi. 27 Karena dialah yang dimaksudkan oleh ayat
Kitab Suci yangmengatakan,
‘Perhatikanlah: Aku akanmengutus utusan-Ku lebih dulu,

supaya dia menyiapkan jalan sebelum Akumengutus Engkau.’✡
28 Yang Ku-katakan ini benar: Yohanes lebih besar dari semua orang
yang pernah dilahirkan. Tetapi dalam kerajaan baru yang Allah sudah
mulai dirikan, semua orang yangmenjadi warga kerajaan-Nya itu akan
dianggap lebih besar dari Yohanes— bahkan orang yang berkedudukan
paling rendah.”

29Hampir semua orang banyak yangmendengarkan perkataan Yesus
itu — termasuk para penagih pajak, memuji Allah dengan berkata,
“Kalaubegitu, Allahbenar-benarmengutus Yohanes Pembaptis danapa
yang Yohanes ajarkan juga benar!” Karena mereka sudah taat kepada
kehendak Allah waktu mereka dibaptis oleh Yohanes. 30 Tetapi orang-
orang Farisi dan para ahli Taurat mengabaikan kehendak Allah untuk
diri mereka ketikamerekamenolak untuk dibaptis oleh Yohanes.

31Yesus berkata, “Aku akan memakai contoh untuk menggambarkan
sebagian besar orang yang hidup pada zaman sekarang: 32 Mereka
seperti dua kelompok anak yang bermain di halaman. Kelompok yang
satu berseru kepada kelompok yang lain,
✡ 7:27 Mal. 3:1
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‘Setiap kali kami mengajak kalian bermain sesuatu, kalian tetap tidak
mau! Kalau kamimeniup lagu tarian dengan suling,

kalian tidakmaumenari.
Tetapi waktu kami bermain seperti berkabung,

kalian tidakmau bermain seperti menangis.’
33Artinya begini: Kalian selalu menolak pekerjaan Allah— bagaimana
pun bentuknya. Karena waktu Yohanes Pembaptis sedang melayani
TUHAN di antara kalian, dia sering berpuasa dan tidak minum air
anggur. Tetapi kalian berkata, ‘Dia dikuasai setan.’ 34 Lalu Anak
Manusia— yaitu Aku, juga datang, dan Aku makan dan minum air
anggur seperti orang pada umumnya. Tetapi kalian berkata, ‘Lihat! Dia
makan dan minum dengan rakus! Dia juga teman para penagih pajak
dan orang-orang berdosa lainnya.’ 35 Meskipun begitu, kebijaksanaan
Allah selalu terbukti benar melalui hasil-hasilnya.”

Waktu Yesus diminyaki olehwanita pelacur
36 Lalu seorang Farisi bernama Simon mengundang Yesus makan

bersama dia di rumahnya. Maka Yesus pun pergi ke sana danmengam-
bil tempat-Nya di meja makan.

37Di kota itu ada seorang wanita pelacur. Ketika wanita itu menden-
gar bahwa Yesus sedang makan di rumah Simon, datanglah dia ke
rumah itu dengan membawa sebuah botol yang sangat bagus‡ yang
berisi minyak wangi. 38 Ketika Simon dan para tamu sedang makan,
sambil menangis karena menyesali dosa-dosanya wanita itu datang
berlutut di belakang Yesus— dekat kaki-Nya. Air mata wanita itu
jatuh membasahi kaki-Nya, lalu dia mengeringkan kaki Yesus den-
gan rambutnya. Kemudian wanita itu berulang-ulang mencium serta
meminyaki kaki-Nya denganminyak wangi itu.

39Ketika Simon— orang Farisi itu, melihat hal itu, dia berkata dalam
hatinya, “KalauYesusbetul-betulnabi, tentudia tahuwanitamacamapa
yangmenyentuhnya! Perempuan ini adalah pelacur!”

40 Lalu Yesus berkata kepadanya, “Simon, Aku mau mengatakan
sesuatu kepadamu.”
Jawab Simon, “Katakanlah Guru!”
41 Lalu Yesus menceritakan perumpamaan ini: “Ada dua orang yang

mempunyai utang kepada seseorang yang biasa memberi pinjaman
uang dengan bunga. Yang seorang utangnya lima ratus keping uang
perak, sedangkan yang seorang lagi utangnya lima puluh keping uang
perak.§ 42 Karena kedua orang itu tidak sanggup membayar utangnya
itu, maka dengan murah hati si pemberi pinjaman itu menghapuskan
utang mereka. Siapakah di antara kedua orang itu yang akan lebih
mengasihi dia?”

43 Simon menjawab, “Menurut pendapat saya, orang yang utangnya
lebih banyak dihapuskan.”
Yesus berkata kepada Simon, “Pendapatmu itu betul.” 44 Sambil

melihat perempuan itu Yesus berkata kepada Simon, “Kamu tentu

‡ 7:37 botol sangat bagus Secara harfiah, “buatan (batu) pualam.” Botol yang dibuat dari batu
putih itu dibeli denganhargamahal, danminyak yangdiisi dalambotol itu jugamahal. § 7:41
kepinguangperak Secaraharfiah, “dinar.” Pada zamanRoma, uangdinar dibuat dari perak asli.
Nilai satu dinar sama dengan gaji seorang petugas untuk satu hari penuh.
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sudah melihat apa yang dilakukan perempuan ini! Ketika Aku masuk
ke rumahmu, kamu tidak memberikan air untuk membasuh kaki-Ku.
Tetapi perempuan ini membasuh kaki-Ku dengan air matanya dan
mengeringkannya dengan rambutnya. 45Waktu Akumasuk rumahmu,
kamu tidak memberi salam yang hangat kepada-Ku.* Tetapi sejak Aku
masuk ke sini, perempuan ini tidak henti-hentinya menciumi kaki-Ku.
46 Kamu tidak meminyaki kepala-Ku dengan minyak zaitun, tetapi dia
meminyaki kaki-Ku dengan minyak wangi. 47 Oleh karena itu, Aku
berkata kepadamu bahwa dosa-dosanya— yang begitu banyak, sudah
diampuni. Dan itulah sebabnya dengan cara yang begitu luar biasa dia
menunjukkankasihnya terhadapAku. Tetapi orangyangdiampunidari
dosanya yang sedikit, sedikit jugamengasihi.”

48 Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, “Aku sudah mengam-
puni dosa-dosamu.”

49 Lalu para tamu yang lain yang sedang makan bersama di situ
mulai berkata dalam hati mereka masing-masing, “Berani sekali orang
ini berkata begitu! Tidak seorang pun yang boleh mengampuni dosa
manusia selain Allah sendiri.”†

50Tetapi Yesusberkata lagi kepadaperempuan itu, “Karenakamuper-
caya kepada-Ku maka kamu diselamatkan. Pergilah dengan perasaan
tenang dalam perlindungan Allah.”

8
Perempuan-perempuan juga terlibat dalam pelayanan Yesus

1 Tidak lama kemudian, Yesus pergi berkeliling ke banyak kota dan
desa untuk berkhotbah dan mengumumkan berita keselamatan dari
Allah— yaitu Kabar Baik tentang kerajaan Allah. Dan kedua belas
murid-Nya ikut bersama Dia. 2 Bersama mereka ada juga beberapa
perempuan yang sudah Yesus sembuhkan dari berbagai penyakit dan
dilepaskan dari roh-roh jahat. Di antaranya
Maria—yangberasaldaridesaMagdaladanyangsudahdilepaskandari

tujuh setan,*
3Yohana istri Kuza (Kuza sebagai kepala urusan istana Herodes),
Susana, danmasih banyak lagi perempuan-perempuan lain.
Semua perempuan itu sering membantu keperluan Yesus dan murid-
murid-Nya dengan danamereka sendiri.

Perumpamaan tentang benih yang ditabur✡
4 Ketika orang-orang dari setiap kota terus saja berdatangan kepada

Yesus dan jumlah mereka sudah banyak, Yesus pun menyampaikan
kepadamereka perumpamaan ini:

* 7:45 memberi salam yang hangat … Secara harfiah, “mencium Aku.” Mencium orang-orang
yang datang bertamu ke rumah adalah kebiasaan orang Yahudi. † 7:49 Berani sekali …
Secara harfiah, “Siapakah orang ini sehingga dia berani mengampuni dosa-dosa?” Pertanyaan
retoris ini diterjemahkan sesuai artinya sebagai kalimat pernyataan. * 8:2 setan Bahasa
Yunani mempunyai tiga istilah yang memiliki arti sama, dan ketiga-tiganya dipakai dalam
pasal ini. Dalam TSI ‘setan’ dipakai untuk menerjemahkan “daimonion” (bahasa Inggris,
‘demon’), sedangkan ‘roh jahat’ menerjemahkan “pneumati poneras/pneumati akathartos”
(bahasa Inggris, ‘evil spirit/unclean spirit’). ✡ 8:3 Mat. 13:1-9; Mrk. 4:1-10
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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. 6Dan sebagian
lagi jatuh di tanah yang berbatu-batu. Begitu tunasnya keluar, tunas
itu segera layu, karena lapisan tanah di situ kering. 7 Sebagian lagi
jatuh di antara rumput yang berduri. Ketika bibit-bibit itu tumbuh
dan bertunas bersama rumput-rumput itu, lalu rumput-rumput itu pun
menghambatnya sampai mati. 8 Sedangkan yang sebagian lagi jatuh
di tanah yang subur, lalu tumbuh dengan baik, dan dari satu bibit
menghasilkan seratus biji.”
Sesudah Yesus mengakhiri perumpamaan itu, Dia berseru, “Buat apa

telingamu itu?! Dengarlah itu!”

Yesusmenjelaskan tentang arti perumpamaan bibit yang ditabur✡
9 Sesudah itu, murid-murid-Nya bertanya kepada Yesus, “Apa arti

perumpamaan itu?”
10 Lalu Dia berkata, “Dulu manusia tidak diizinkan untuk mengerti

ajaran-ajaran tentang kerajaan Allah.† Tetapi sekarang kalian sudah
diberikan izin untukmengerti hal-hal rahasia itu. Tetapi untukmereka
yang lain, Akumengajarkan hal-hal itu melalui perumpamaan. Karena
Allah mau supaya terjadi seperti yang ditulis oleh nabi— waktu Allah
berkata,
‘Biarpunmerekamelihat banyak keajaiban,

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

mereka tidak akanmengerti.’ ”✡
11 “Inilah arti persamaan-persamaan dalam perumpamaan itu:
Bibit adalah ajaran dari Allah.
12Dan bibit yang jatuh di jalan menggambarkan orang-orang yang

mendengarkan ajaran Allah, tetapi iblis datang dan mencuri ajaran
itu dari hatimereka, supayamereka tidakmempercayainya lagi serta
tidak diselamatkan.

13 Bibit yang jatuh di tanah yang berbatu-batu menggambarkan
orang-orang yang ketika mendengarkan ajaran dari Allah meneri-
manya dengan senang hati. Tetapi ajaran itu tidak bisa tumbuh di
dalam hati mereka. Mereka percaya hanya sebentar saja. Ketika
mereka mendapat kesulitan dalam hidup mereka, mereka mening-
galkan ajaran itu.

14 Bibit yang jatuh di antara rumput berduri menggambarkan
orang-orang yang sudah mendengarkan ajaran Allah, tetapi dalam
menjalani hidup sehari-hari,mereka kuatir, sertamengejar kekayaan
dunia dan kesenangan dunia. Semua hal itu menghambat pertum-
buhanajaran itu, sehingga tidakbisamenghasilkan sesuatu yangbaik
dalam hidupmereka.

15Danbibit yang jatuh di tanah yang suburmenggambarkan orang-
orang yang pada saat mendengarkan ajaran Allah menyimpannya
denganbaikdi dalamhatimerekayang tulus, lalumereka taat dengan

✡ 8:8 Mat. 13:10-23; Mrk. 4:10-20, 24-25 † 8:10 kerajaan Allah Lihat catatan di Luk. 4:43.
✡ 8:10 Yes. 6:9
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tetap bertekun kepada ajaran itu. Mereka seperti tanah yang subur
yangmenghasilkan banyak buah.”‡

Hendaklah kitamengerti ajaran-ajaran Yesus✡
16 Lalu Yesus menambah perumpamaan ini: “Orang tidak mungkin

menyalakan pelita lalu menutupnya dengan ember! Juga tidak
mungkin dia menaruh itu di bawah tempat tidur. Tetapi pelita selalu
ditaruh di tempat yang tinggi, supaya orang-orang yang masuk ke
dalam rumah diteranginya. 17 Begitu juga semua ajaran yang Aku
ajarkan denganperumpamaan kepada orang banyak: Sekarang artinya
dirahasiakan, tetapi nanti semuanya akan terbuka. Yang tidak jelas
sekarang nanti akan menjadi jelas. 18 Oleh karena itu, perhatikanlah
baik-baik cara kalian mendengarkan ajaran-ajaran-Ku. Karena bagi
setiap orang yang menerima ajaran-Ku, Allah akan menambahkan
kemampuan kepadanya supaya lebih mengerti. Tetapi bagi setiap
orang yang tidak menerima ajaran-Ku— biarpun dia pikir bahwa dia
mengerti sedikit, Allah akan mengambil kemampuan untuk mengerti
itu darinya.”

Sifat orang-orang yang Yesus anggap sebagai keluarga-Nya✡
19 Kemudian ibu dan saudara-saudara-Nya datang menemui Yesus,

tetapi mereka tidak bisa bertemu dengan-Nya karena orang banyak
yang mengelilingi-Nya. 20 Lalu seseorang memberitahukan kepada-
Nya, “Pak, ibu dan saudara-saudarimu sedang menunggu di luar.
Merekamau berbicara dengan kamu.”

21Tetapi Yesusberkata kepadanya, “Setiaporangyangmendengarkan
ajaran Allah dan melakukannya Aku anggap seperti ibu dan saudara-
saudari-Ku!”

Yesusmenghentikan badai✡
22 Pada suatu hari, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya “Mari

kita pergi ke seberang danau.” Jadi mereka pun naik perahu dan
berangkat. 23 Ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Tiba-tiba
anginbadaibertiupdidanau itu. Banyakairmasukkedalamperahu itu,
sehingga mereka berada dalam bahaya dan hampir tenggelam. 24 Lalu
paramurid-Nyamendekati Dia danmembangunkan-Nya serta berkata,
“Guru, Guru! Mampuslah kita!”
Yesus pun bangun dan dengan suara keras berkata kepada angin

badai danombak itu, “Diam!” Lalu anginbadai danombak itu pundiam
dan danau menjadi tenang kembali. 25 Kemudian Dia berkata kepada
mereka, “Kenapa kalianmeragukan Aku?!”
Mereka merasa heran dan takut terhadap Yesus, lalu berkata satu

sama lain, “Wah, Orang macam apa Dia ini?! Angin dan danau pun taat
pada perintah-Nya.”

‡ 8:15 menghasilkan banyak buah Dalam Firman Allah yang lain, kita bisa lihat bagaimana
caranyamanusia bisa ‘menghasilkan buah’. Pertama, Kabar Baik dari Allahmembuat manusia
bisa percaya. Kita lihat juga bahwa seseorang bisa ‘menghasilkan buah’ kalau dia melakukan
apa yang Allah perintahkan kepadanya dengan setia. (Mat. 5-7) Kita juga ‘menghasilkan buah’
kalau kata-kata yang keluar dari mulut kita baik di mata Allah. (Mat. 12:31-37) Dan juga, kita
‘menghasilkan buah’ kalau kita memimpin orang lain untuk bertobat. (Yoh. 15:16) Kehidupan
seperti itulah yang merupakan buah-buah yang baik di mata Allah. ✡ 8:15 Mat. 13:12; Mrk.
4:21-25 ✡ 8:18 Mat. 12:46-50; Mrk. 3:31-35 ✡ 8:21 Mat. 8:18, 23-27; Mrk. 4:35-41
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Yesusmengusir setan-setan dari seorang Gerasa✡
26Mereka terusberlayardan sampailahmerekadi daerahkotaGerasa

— 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.§

28-29Roh-roh jahat itu sering menyeret orang itu. Waktu orang-orang
kota itu masih berusaha menjaganya, kedua tangannya dirantai dan
kedua kakinya dipasung. Tetapi dia selalu bisa memutuskan segala
pengikat itu, laludi bawahpengaruh setan-setan itudiapergi ke tempat-
tempat terpencil. Ketika orang itu bertemu dengan Yesus, dia berteriak
dan sujuddi hadapan-Nya. Lalu Yesusmemerintahkan roh-roh jahat itu
keluar dari orang itu. Dan dengan suara keras orang itu berkata, “Hei,
Yesus—AnakAllahYangMahatinggi! Kamumauapadengansaya? Saya
mohon, 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 tidakmengusirmerekamasuk ke dalam jurang
maut.

32 Tidak jauh dari situ— di sisi bukit yang curam, ada sekelompok
besar babi piaraan sedang makan. Lalu setan-setan itu memohon
kepada Yesus supaya mereka diizinkan masuk ke dalam babi-babi itu.
Yesus pun setuju. 33 Dan setan-setan itu langsung keluar dari orang
itu dan masuk ke dalam babi-babi itu. Kemudian babi-babi itu lari
dengan cepat lalu terjun dari pinggir jurang ke dalam danau dan mati
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. Waktu mereka tiba di tempat Yesus
berada, mereka melihat orang yang ditinggalkan setan-setan itu su-
dah berpakaian 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 menceritakan kembali kepada orang-
orang yang baru datang itu— bagaimana orang yang kerasukan setan-
setan itudisembuhkan. 37LalupendudukdaerahGerasamemintaYesus
meninggalkan daerahmereka, karenamereka sangat ketakutan.
Karena itu Yesus danmurid-murid-Nya kembali naik perahumening-

galkan daerah itu. 38Orang yang sudah dilepaskan dari setan-setan itu
berkali-kali meminta kepada Yesus supaya dia bisa ikut bersama-Nya.
✡ 8:25 Mat. 8:28-34; Mrk. 5:1-20 § 8:27 lokasi pekuburan Pada waktu itu orang Yahudi
seringmenguburkanmayat orangmati di dalam gua atau di ruangan kecil yang digali di dalam
gunung batu. Kejadian ini banyak berbicara tentang hal-hal yang najis— roh jahat, kuburan,
babi, dan daerah orang yang bukan Yahudi. Hal ini semua dianggap najis oleh orang Yahudi.
* 8:30 Batalion Dalam bahasa Yunani, namanya “Legion.” Padawaktu itu, yang disebut legion
adalah satu batalion militer yang jumlah anggotanya bisa sampai 6826. † 8:35 duduk …
mendengarkan-NyaSecaraharfiah, “(duduk)di kaki Yesus.” Kata-kata ini seringdipakai dengan
arti ‘dudukmendengarkan ajaran seorang guru’.
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Tetapi Yesus menyuruh orang itu pulang dengan berkata, 39 “Pulanglah
dan ceritakanlah bagaimana Allah sudahmenolongmu.” Dia pun pergi
ke seluruh kota Gerasa danmenceritakan caranya Yesus dengan begitu
luar biasa menolong dia.

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

40Ketika Yesus kembali dari seberang danau, orang banyakmenyam-
but Dia, karenamereka semuamenanti-nantikanDia. 41Lalu datanglah
seorang kepala rumah pertemuan orang Yahudi yang bernama Yairus.
Dia langsung sujud di hadapan Yesus dan meminta-Nya dengan sangat
untuk datang ke rumahnya. 42 Karena anaknya yang satu-satunya—
yaitu anak perempuan, sedang sakit keras dan hampir mati. Umurnya
dua belas tahun.
Dalam perjalanan ke rumah Yairus, orang banyak berdesak-desakan

di sekeliling-Nya. 43Di situ juga ada perempuan yang sudah dua belas
tahun menderita sakit pendarahan‡ dan tidak bisa disembuhkan oleh
siapa pun. 44 Lalu dia mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh
rumbai jubah-Nya.§ Dan saat itu juga pendarahannya berhenti.

45Yesus berkata, “Siapa yangmenyentuh Aku?”
Ketika tidak ada yang mau mengakuinya, berkatalah Petrus, “Guru,

ada banyak orang yang berdesak-desakan di sekeliling-Mu.”
46Tetapi Yesus berkata, “Ada seseorang yangmenyentuh Aku, karena

Aku merasa ada kuasa yang keluar dari diri-Ku.” 47 Ketika perempuan
itu melihat bahwa perbuatannya sudah ketahuan, dengan gemetar dia
maju dan sujud di hadapan-Nya. Lalu di hadapan semua orang yang
ada di situ, dia menceritakan kenapa dia menyentuh jubah-Nya dan
bagaimana dia menjadi sembuh saat itu juga. 48Kata Yesus kepadanya,
“Anak-Ku, karena kamu sudah percaya kepada-Ku, kamumenjadi sem-
buh. Sekarang pulanglah dengan hati yang tenang.”

49 Ketika Yesus masih bicara dengan perempuan itu, datanglah sese-
orang dari rumah Yairus dan berkata kepadanya, “Anak Bapak sudah
meninggal. Jadi tidak usahmerepotkan Guru lagi.”

50 Tetapi waktu Yesus mendengar hal itu, Dia berkata kepada Yairus,
“Jangan takut! Tetap saja percaya kepada-Ku dan anakmu akan sela-
mat.”

51 Sesudah Yesus tiba di rumah Yairus, Dia tidak mengizinkan orang-
orang lain masuk bersama-Nya ke dalam rumah itu— kecuali Petrus,
Yohanes, Yakobus, dan ibu-bapak anak itu. 52 Semua orang sedang
menangisi danmeratapi anak itu. Tetapi Yesus berkata kepadamereka,
“Berhenti menangisi dia! Karena dia tidakmati. Dia hanya tidur saja.”

53 Orang-orang itu menertawakan Dia karena mereka tahu anak itu
sudahmati. 54TetapiYesusmemegang tangananak itudanberkata, “Hai
anak-Ku, bangunlah.” 55Maka anak itu hidup kembali dan saat itu juga
dia berdiri. Lalu Yesusmenyuruhorang tua anak itumemberimakanan
kepadanya. 56Mereka sungguh sangat heran melihat apa yang terjadi
✡ 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 untukmengikuti seluruh perintah dalamHukum Taurat. Lihat Bil. 15:37-41.
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dengan anak mereka, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan
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 men-
gusir 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
kuasaTUHAN. 3Diaberkatakepadamereka, “Janganmembawaapa-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 kamumelanjutkan perjalanan lagi. 5Tetapi kalau kamu datang
ke kota atau desa lain dan orang-orang di situ tidak mau menerima
kamu, tinggalkanlah tempat itudan lepaskanlahkotoran tempat itudari
kaki dan sandalmu sebagai tanda peringatan kepadamereka.”*

6Lalumereka berangkat dan pergi berkeliling ke desa-desa. Di setiap
tempat yang mereka kunjungi, mereka memberitakan 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 zaman dahulu yang sudah hidup lagi
dari kematian. 9 Tetapi Herodes berkata, “Saya sudah suruh potong
leher Yohanes. Jadi siapa orang itu sebenarnya?— yang saya sering
dengar melakukan hal-hal yang luar biasa!” Oleh karena itu Herodes
berulang-ulang berusaha untuk bisa melihat Yesus.
✡ 9: Mat. 9:35–11:1; Mrk. 6:7-13 * 9:5 lepaskanlah kotoran … peringatan … Secara harfiah,
“kebaskan debu.” Pada waktu itu, sudah menjadi kebiasaan orang Yahudi— kalau terpaksa
melakukan perjalanan di daerah bangsa yang bukan Yahudi, maka saat meninggalkan daerah
itu, mereka harus membersihkan telapak kaki dan pakaian mereka. Itu dilakukan karena
mereka menganggap bahwa orang-orang yang bukan Yahudi dan tanah mereka adalah najis.
Yesus menyuruhmurid-murid-Nya untukmelakukan hal yang sama juga kepada orang Yahudi
yangmenolak ajaran dari Allah. Dengan begitu, murid-murid-Nya sudahmenunjukkan bahwa
Allah menganggap orang-orang yang keras kepala seperti itu najis. Itu juga menjadi tanda
bahwamereka akandihukumolehAllah kalaumereka tidakbertobat. 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 untuk membunuh Yohanes (Mat. 14:3-12;
Mrk 6:17-29). Lalu tiba-tiba nama Yesusmenjadi terkenal sebagai orang yangmembuat 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 menceritakan kepada

Yesus semua yangmereka lakukan. Kemudian Yesus mengajak mereka
pergi untuk menyendiri ke sebuah kota yang bernama Betsaida.
11Tetapi orang banyakmengetahui hal itu, lalu mereka mengikuti-Nya.
Lalu Yesus menyambut mereka dan berbicara kepada mereka tentang
kerajaan Allah danmenyembuhkan semua orang yang sakit.

12Ketika hari sudah sore, kedua belas murid-Nya datang kepada-Nya
danberkata, “Suruhlah orang banyak ini pergi ke desa-desa dan rumah-
rumah penduduk di sekitar sini, supaya mendapatkan makanan dan
tempat menginap. Karena di sini tempat yang terpencil dan sunyi.”

13 Tetapi Yesus berkata, “Justru kalianlah yang harus memberi
makanan kepadamereka.”
Murid-murid itu menjawab, “Wah, kalau kami yang memberi

makanan kepada mereka, berarti kami harus pergi membeli makanan
untukmereka! Karena kami hanyamempunyai lima roti dandua ikan.”
14 (Ada sekitar lima ribu laki-laki di sana.)
Lalu kata Yesus, “Suruhlah mereka duduk dalam kelompok-

kelompok, dan setiap kelompok kira-kira lima puluh orang.”
15Murid-murid melakukan apa yang diperintahkan-Nya, lalu semua

orang duduk. 16 Sambil memegang lima roti dan dua ikan itu, Yesus
melihat ke langit dan mengucap syukur kepada Allah untuk makanan
itu. Kemudian Dia menyobek-nyobek roti itu dan menyuwir-nyuwir
ikan itu, lalu Dia berikan kepada murid-murid-Nya secara berulang-
ulang sambil mereka bagi-bagikan kepada orang banyak itu. 17 Semua
orang makan sampai kenyang. Dan waktu para murid mengumpulkan
kelebihan roti dan ikan itu, ternyata ada dua belas keranjang.

Petrus berkata kepada Yesus, “Engkau adalah Raja Penyelamat!”✡
18 Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berdoa sendirian dan para

murid-Nya jugaadadi sekitar situ, Diabertanyakepadamereka, “Menu-
rut orang banyak, Aku ini melayani dengan jabatan seperti siapa?”‡

19Lalu jawabmereka, “Ada yangmengatakan bahwa Engkau sebagai
pengganti Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan bahwa
Engkau Nabi Elia yang sudah datang kembali. Dan yang lainnya lagi
mengatakan bahwa Engkau adalah salah satu dari nabi zaman dulu
yang sudah hidup kembali.”

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 memberi-

tahukan hal itu kepada siapa pun.
Yesusmulai mengajar bahwaDia akanmenderita dan dibunuh✡

22 Kemudian kata Yesus, “Aku— yaitu Anak Manusia,* sudah diten-
tukan Allah untuk banyak menderita dan ditolak oleh para pemimpin
✡ 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 jawaban mereka adalah, “Semua orang
tahu nama-Mu Yesus.” Bandingkan Luk. 9:7-9. § 9:20 Kristus Lihat catatan di Luk. 2:11.
✡ 9:21 Mat. 16:21-28; Mrk. 8:30–9:1 * 9:22 AnakManusia Lihat catatan di Luk. 5:24.
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Yahudi, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Kemudian Aku akan
mati dibunuh, tetapi pada hari ketiga Aku akan dihidupkan kembali.”

23KemudianDia berkata lagi kepada semuamurid-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 memperta-
hankan 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 dirimu menjadi binasa. 26 Setiap orang
yangmalumengakui seperti ini, ‘Sayamengikut 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
sebelum melihat saat Allah mulai mendirikan kerajaan-Nya di dunia
ini.”§

Yesus kelihatan bercahaya di atas gunung✡
28 Kira-kira seminggu kemudian sesudah Yesus berbicara tentang

hal-hal itu, Dia naik ke sebuah gunung bersama Petrus, Yohanes,
dan Yakobus untuk berdoa. 29 Ketika Dia sedang berdoa, wajah-Nya
berubah, dan pakaian-Nya menjadi putih bersinar. 30 Dan tiba-tiba
nampaklah dua orang sedang berbicara dengan Dia— yaitu Musa dan
Elia. 31Merekanampakbersinardengankemuliaansurgawidansedang
berbicara dengan Yesus tentang bagaimana Dia akan menggenapi ren-
canaAllah dengan kematian-Nya di Yerusalem. 32Padawaktu itu Petrus
dan kedua murid yang lain sedang tertidur dengan nyenyak.* Ketika
mereka terbangun, mereka melihat Yesus bersinar dengan kemuliaan
surgawi dan kedua orang yang berdiri di dekat-Nya. 33 Pada saat Musa
dan Elia sedangmeninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada-Nya, “Wah
Guru, hebat sekali kita berada di sini! Kami akanmembuat tiga pondok
di sini— satu untuk Engkau, satu untukMusa, dan satu lagi untuk Elia.”

† 9:23 meninggalkan kepentingannya sendiri Secara harfiah, “menyangkal dirinya.” Maksud
perkataanYesus ini dijelaskandiMat. 10:37-39 danLuk. 25-33. ‡ 9:23 sampaimati disalibkan
Secara harfiah, “dia harusmemikul salib untuk dirinya sendiri.” § 9:27 tidak akanmati sam-
pai … kerajaan …Waktu Yesusmenyembuhkan orang-orang sakit, hal itu menunjukkan bahwa
kerajaan Allah sudah mengalahkan penyakit, setan-setan, maupun kematian. Kerajaan Allah
juga dinyatakan padawaktumurid-murid-Nyamelihat Yesus di gunung dengan kemuliaan dari
surga (Luk. 9:28-36). Bahkan saat Yesus mati, komandan kompi Romawi mengenal Dia sebagai
Anak Allah, dan itu berarti Yesus layak memerintah (Mrk. 15:39). Dan kebangkitan Yesus (Luk.
24) sangat jelasmenunjukkanbahwakerajaanAllah sudahberkuasadidunia 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
tidakmenunjukkan bahwa ini terjadi padamalamhari. Kemungkinan hal ini terjadi siang atau
sore hari, dan ketiga murid Yesus tertidur karena Allah tidak mau mereka mendengar semua
yang dibicarakan antara Yesus, Musa, dan Elia. Dengan keadaan masih ada terang matahari,
maka awan terlihat waktu ‘menaungi/menutupi’ mereka di ayat 34. Tetapi ada yang jugamasih
berpikir ini terjadi padamalam hari, karena di Matius 17:5 awan itu ‘sangat terang’.
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(Petrus berkata seperti itu tanpa memikirkan apa yang tepat untuk
dikatakannya.)

34 Sementara Petrus masih berbicara, turunlah awan menutupi
mereka. Lalumerekamenjadi takut waktu awan itumenutupi mereka.
35 Kemudian terdengarlah suara dari awan itu, yang berkata, “Inilah
Anak-Ku— yang Ku-pilih. Dengarkanlah Dia baik-baik.”

36 Sesudah suara itu diam, mereka hanya melihat Yesus sendirian di
situ. Setelah kejadian tersebut dan untuk jangka waktu yang panjang,
ketigamurid itu tidakmenceritakan kepada siapa pun tentang apa yang
sudahmereka saksikan di situ.

Yesusmengusir roh jahat dari seorang anak laki-laki✡
37 Besok harinya ketika Yesus dan ketiga murid-Nya turun dari

gunung, orang banyak datang berbondong-bondong menemui Yesus.
38 Tiba-tiba seorang laki-laki dari antara orang banyak itu berteriak,
“Guru, tolonglah anak saya! Hanya dialah anak saya. 39 Dia berulang
kali diserang oleh roh jahat, sehingga dia berteriak-teriak, badannya
menjadi kejang-kejang, dan mulutnya berbusa. Roh jahat itu jarang
sekali meninggalkannya dan terus saja menyiksa dia. 40 Saya sudah
minta kepada murid-murid-Mu untuk mengusir roh itu, tetapi mereka
tidak bisa mengusirnya.”

41 Lalu Yesus berkata kepada mereka, “Bukan main kalian ini sesat
dan tidak percaya kepada Allah! Sampai kapan Aku harus sabar den-
gan kalian! Bukankah Aku sudah cukup lama tinggal dengan kalian!
Bawalah anakmu itu kemari.”

42 Pada waktu anak itu sedang mendekati Yesus, roh jahat itu mem-
bantingnya ke tanah dan membuatnya kejang-kejang. Tetapi Yesus
memerintahkan roh jahat itu keluar dari anak itu danmenyembuhkan-
nya, lalu menyerahkannya kembali kepada bapaknya. 43 Semua orang
sangat heran, karenamerekamenyadari bahwamereka sudahmelihat
kuasa Allah yang luar biasa.

Yesus berbicara tentang kematian-Nya✡
Sementara orang-orang masih terheran-heran atas semua yang Dia

lakukan, berbicaralah Yesus kepada murid-murid-Nya, 44 “Pasanglah
telinga baik-baik: Anak Manusia — yaitu Aku, akan segera diser-
ahkan kepada para penguasa dunia.” 45 Tetapi murid-murid-Nya
tidak mengerti apa maksud perkataan Yesus itu. Memang Allah yang
merahasiakannya kepada mereka, dan karena itu mereka tidak dapat
mengertinya. Tetapi mereka juga takut menanyakan kepada Yesus
tentang arti perkataan-Nya itu.

Sifat orang-orang yangmenjadi paling penting dalam kerajaan Allah✡
46 Suatu hari terjadilah perselisihan di antara murid-murid Yesus

tentang siapa yang menjadi nomor satu di antara mereka. 47 Tetapi
Yesus mengetahui isi hati mereka. Lalu Dia mengajak seorang anak
berdiri di samping-Nya. 48Lalu kata-Nya kepada mereka, “Kalau kamu
menerima dan melayani† anak kecil seperti ini dengan tujuan untuk
memuliakan Aku, berarti kamu sudah menerima dan melayani Aku.
✡ 9:36 Mat. 17:14-18; Mrk. 9:14-27 ✡ 9:43 Mat. 17:22-23; Mrk. 9:30-32 ✡ 9:45 Mat. 18:1-5;
Mrk. 9:33-40 † 9:48 menerima dan melayani Secara harfiah, “menerima.” Dalam bahasa
Yunani, arti dasar dari kata ini adalah untuk terima tamu yang belum dikenal di rumahmu.
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Dan kalau kamu sudah melayani Aku, berarti kamu sudah melayani
Allah yang mengirim Aku ke dunia ini. Karena siapa yang menjadi
nomor terakhir di antarakalian, dialahyangakanmenjadi nomor satu.”

49 Yohanes berkata, “Guru, kami melihat seseorang yang mengusir
setan-setan dengan memakai nama-Mu. Lalu kami melarang dia,
karena dia bukan termasuk kelompok kita.”

50 Tetapi Yesus berkata kepadanya, “Jangan larang dia. Karena siapa
yang tidakmelawan kita, berarti dia ada di pihak kita.”

Yesusmemutuskan untuk ke Yerusalemmelalui provinsi Samaria
51Ketika sudah dekat waktunya Yesus terangkat ke surga, keputusan-

Nya sudah bulat untuk tetap pergi ke Yerusalem. 52 Jadi Yesusmengutus
beberapa orang mendahului-Nya untuk mempersiapkan beberapa hal
bagi Dia. Maka pergilahmereka, tetapi ketikamerekamasuk ke sebuah
desa di daerah Samaria, 53 orang-orang desa itu tidak mau menerima
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 membinasakanmereka?”§

55Lalu Yesusmenoleh danmenegurmereka.* 56Kemudian Yesus dan
murid-murid-Nyamelanjutkan perjalananmereka ke desa yang lain.

Tentang keputusan untukmengikut Yesus✡
57Padasuatuhari ketikamerekadalamperjalanan, seseorangberkata

kepada Yesus, “Bapak, saya akan mengikut Bapak ke mana saja engkau
pergi.”

58 Yesus berkata kepadanya, “Anjing hutan mempunyai liang dan
burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia— yaitu Aku, tidak
mempunyai tempat untuk beristirahat.”

59Dan kepada orang lain Dia berkata, “Ikutlah Aku!”
Tetapi jawab orang itu, “Bapak, izinkanlah saya pulang dulu. Sesudah

bapak sayamati lalu dikuburkan† saya akanmengikut engkau.”
60 Lalu Yesus berkata kepada orang itu, “Biarkanlah orang-orang

mati secara rohani menunggu kematian sesama mereka! Tetapi kamu
pergilahdan teruslahberitakankemana-mana tentangkerajaanAllah.”
‡ 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
tercampurdenganadat-adat suku-suku lain yangmasukkedaerah itupadawaktupembuangan
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) AnakManusia— yaituAku, datang bukanuntukmembinasakan orang-orang, tetapi
untuk menyelamatkan mereka.’ ✡ 9:56 Mat. 8:19-22 † 9:59 mati lalu dikuburkan
Secara harfiah ayat ini berkata, “Ijinkanlah saya pergi dahulu untuk menguburkan bapakku.”
Ayat ini diterjemahkan sesuai dengan kebudayaan Yahudi dan tafsiran bahwa bapaknya belum
meninggal. Ternyata kewajiban kepada keluarganya lebih penting daripada mengikut Yesus.
Ada juga yang berkata bahwa orang itu maumenerimawarisannya sebelummengikut Yesus.
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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 sudahmulaimemba-
jak 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 kepada mereka, “Semua ladang gan-
dum ini sudah siap dipanen, tetapi orang yang memanennya hanya
sedikit. Karena itu, berdoalah supaya TUHAN yang punya ladang-
ladang inimengirim para pekerja untukmemanen semua gandum itu.*

3 “Sekarang, pergilah! Dan perhatikanlah! Aku mengutus kalian
masing-masing ke dalam keadaan yang berbahaya— seperti keadaan
domba-dombayangdiserangkelompok serigala. 4 Janganlahmembawa
dompet, tas, atau sandal cadangan. Dan janganlah berhenti untuk
berbicara dengan orang-orang yang kamu temui dalam perjalanan.
5 Sebelum kamu masuk ke dalam rumah seseorang, ucapkanlah ter-
lebih dahulu, ‘Salam semuanya! Hendaklah kalian sekeluarga merasa
tenang dalam perlindungan TUHAN!’ 6 Kalau di dalam rumah itu ada
seseorang yang ingin ketenangan TUHAN, maka dia akan menerima
kamu dan Tuhan akan memberkati dia dan keluarganya sesuai den-
gan perkataanmu itu. Tetapi kalau di situ tidak ada orang yang mau
ketenangan Tuhan, maka ucapan berkatmu itu tidak akan terjadi di
antara mereka. 7 Tinggallah dengan keluarga itu saja sampai kamu
pergi meninggalkan desa itu. Janganlah berpindah-pindah. Makan dan
minumlahapa sajayangmerekahidangkanuntukkalian. Karena setiap
pekerja berhakmendapat upahnya.

8 “Kalau kamu masuk ke suatu kota dan orang-orang di situ mener-
ima kamu, makanlah apa saja yang mereka hidangkan untukmu.
9 Sembuhkanlah orang-orang yang sakit di kota itu. Dan beritakanlah
kepada penduduknya, ‘Tidak lama lagi Allah akan datang mendirikan
kerajaan-Nya di dunia ini.’

10 “Tetapi kalau kalian masuk ke suatu kota dan orang-orang di
kota itu tidak menerima kalian, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu
dan serukanlah, 11 ‘Bahkan debu kota ini yang lengket pada kaki
kami, kami lepaskan sebagai peringatan bagi kalian bahwa Allah akan
menghukum kalian! Tetapi ketahuilah: Tidak lama lagi Allah akan
datangmendirikankerajaan-Nyadi dunia ini!’ 12Aku sungguh-sungguh
berkata kepadamu bahwa pada Hari Pengadilan, hukuman yang akan
dijatuhkan kepada penduduk kota itu akan jauh lebih berat daripada
hukuman yang akan dijatuhkan kepada penduduk kota Sodom!”

Hukuman bagi orang yang tidakmau percaya✡
13 “Celakalah kalian, orang-orang Korazim! Celakalah kalian, orang-

orang Betsaida! Betapa ngerinya nanti hukuman Allah atas kalian!
Karena seandainya keajaiban-keajaiban yang Aku sudah lakukan di
* 10:2 Ayat 2 Untuk mengerti kiasan dalam ayat ini, bacalah Yoh. 4:35-38. ✡ 10:12 Mat.
11:20-24
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antara kalian terjadi juga pada zaman dulu di Tirus dan Sidon, maka
sudahdari sejak lamamerekabertobat danmenunjukkankesungguhan
mereka dengan duduk memakai kain kabung dan menaruh abu di
kepala mereka. 14 Pada Hari Pengadilan, penduduk Tirus dan Sidon
akan mendapat hukuman yang lebih ringan daripada kalian. 15 Dan
kalian juga, para penduduk Kapernaum: Kalian pikir bahwa kalian
akan ditinggikan sampai mendapat kehormatan besar di surga. Tidak!
Kalian akan dibuang ke dalam neraka!†

16 “Dalam pandangan Allah, setiap orang yang mendengarkan kamu
sebagai utusan-Ku dianggap sama seperti mendengarkan Aku. Setiap
orang yang menolak kamu waktu memberikan pesan-Ku dianggap
sama sepertimenolakAku. Dan setiap orang yangmenolakAku, berarti
menolak Allah yang sudahmengutus Aku.”

Ketujuh puluh dua utusan Yesus kembali✡
17 Tidak lama kemudian ketujuh puluh pengikut itu kembali kepada

Yesus. Dengan gembira mereka 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 sudah memberikan kuasa kepada
kalian,maka ketika kalianmenginjak ular atau kalajengking— ataupun
berhadapandengankekuatanpenguasa-penguasagelap, tidakakanada
yang mencelakakan kalian. 20 Sekalipun begitu janganlah bersukacita
karena roh-roh jahat taat kepada perintah kalian. Melainkan bersukac-
italah karena nama kalian sudah terdaftar di surga.”

21 Pada waktu yang sama, Roh Kudus memberikan sukacita yang
luar biasa kepada Yesus, lalu Dia berkata, “Aku memuji Engkau— ya
Bapa, TUHAN langit dan bumi! Karena Engkau sudah merahasiakan
ajaran-ajaran tentang kerajaan-Mu dari orang-orang yang bijak dan
yangmempunyaibanyakpengetahuan. TetapiEngkaumenyatakanhal-
hal itu kepada siapa saja yang bersediamenerima ajaran benar dengan
hati yang polos seperti anak-anak kecil. Ya, benar Bapa, karena itulah
yangmenyenangkan hati-Mu!

22 “Segala sesuatu sudah diserahkan Bapa kepada-Ku. Tidak seorang
pun mengenal Aku— yaitu Anak-Nya, kecuali Bapa. Dan tidak seorang
pun yangmengenal Bapa-Ku kecuali Aku dan orang-orang yang hendak
Ku-perkenalkan kepada-Nya.”

23 Lalu Yesus berbalik dari orang banyak dan berkata kepada
murid-murid-Nya saja, “Kalianmasing-masing sungguhdiberkatiAllah,
karena kalian diberikan kesempatanmelihat apa yang terjadi sekarang
dengan matamu sendiri. 24 Aku sungguh-sungguh berkata kepadamu:
Banyak nabi dan raja yang ingin melihat dan mendengar apa yang
sekarang kamu lihat dan dengar. Tetapi berkat itu tidak diberikan
kepadamereka.”
† 10:15 neraka Secara harfiah, “Hades”— yaitu tempat para orang jahat sesudah meninggal.
Lihat Luk. 16:23; Why. 20:13-14. ✡ 10:16 Mat. 11:25-27; 13:16-17 ‡ 10:18 Ayat 18 Ayat ini
diterjemahkan sesuai tafsiran bahwa Yesusmenjelaskan suatu kenyataan rohani— bukan yang
Dia lihatdenganmata-Nya. Dalamtafsiran lain, YesusmenceritakanapayangDiapernah lihat—
entahpadawaktuparautusansedangbekerjaatau sebelumitu. Tafsiran itubisaditerjemahkan,
“Sudah Ku-lihat Iblis jatuh dari langit seperti kilat.”
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Perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati
25 Lalu seorang ahli Taurat berdiri di antara orang banyak itu. Dia

bermaksudmenguji Yesus dengan pertanyaannya. Katanya, “Guru, apa
yang harus saya lakukan supaya bisamendapatkan hidup yang selama-
lamanya?”

26 Yesus menjawabnya, “Apa yang tertulis dalam Hukum Taurat?
Jawaban apa yang kamu lihat di situ?”

27 Jawab orang itu, “ ‘Kasihilah TUHAN Allahmu dengan sepenuh
hatimu, dengan segenap hidupmu,§ dengan segenap pikiranmu, dan
dengan seluruh kekuatanmu.’ Dan, ‘Kasihilah sesamamu sama seperti
kamumengasihi dirimu sendiri.’ ”✡

28 Dan Yesus berkata, “Jawabanmu itu benar. Lakukanlah itu, maka
kamu akanmendapatkan hidup yang selama-lamanya.”

29Tetapikarenaorang itumaumembenarkandirinya, laludiaberkata
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 yangmerampas semuamiliknya
— bahkan pakaiannya. Mereka memukuli dia sampai setengah mati.
Sesudah itu mereka pergi lalu meninggalkan dia sendirian di situ.

31 “Kebetulan ada seorang imam— yaitu salah seorang yang bertugas
di Rumah Allah, yang turun melalui jalan itu. Ketika dia melihat orang
itu, diamenghindar danmelewatinyadari seberang jalan. 32Begitu juga
dengan seorang dari suku Lewi— yaitu pelayan RumahAllah. Dia lewat
di situ danmelihat orang itu, lalu dia punmenghindar danmelewatinya
dari seberang jalan.

33 “Kemudian seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan mele-
wati jalan itu. Ketika dia melihat orang itu, dia merasa kasihan
kepadanya. 34Diamendekati orang itu, lalu luka-lukanya dia bersihkan
dengan menyiramnya dengan air anggur, lalu dituangkan minyak za-
itun sebagai obat lukanya, kemudian diamembalutnya. Sesudah itu dia
menaikkan orang itu ke atas keledainya dan membawanya ke rumah
penginapan, dan di sana dia merawatnya. 35 Lalu hari berikutnya
orang Samaria itumemberikan dua keping uang perak* kepada pemilik
penginapan itu. Katanya, ‘Rawatlah dia. Kalau biayanyamasih kurang,
akan saya bayar ketika saya datang kembali.’ ”

36 Yesus mengakhiri cerita-Nya itu dengan bertanya, “Menurut pen-
dapatmu, di antara ketiga orang itu siapakah yang merupakan sesama
dari kurban perampokan itu?”

37Kata ahli Taurat itu, “Orang yang berbelas kasihan kepadanya dan
menolongnya.”
Kata Yesus kepadanya, “Pergilah dan lakukanlah seperti itu.”
YesusmengunjungiMaria danMarta

§ 10:27 segenaphidupmumenerjemahkankata yangbiasanyaditerjemahkan ‘jiwa’ atau ‘soul’
dalam bahasa Inggris. Arti kata ini dalam bahasa Yunani cukup luas— sampai bisa meliputi
‘napas’, ‘kehidupan’, dan semuakepribadian— termasukkehidupan jasmanidanrohani. 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 yangmasih hidup setelahmeninggal dunia ini. ✡ 10:27 Ul. 6:5; Im. 19:18
* 10:35 keping uang perak Lihat catatan di Luk. 7:41.
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38 Ketika Yesus dan murid-murid-Nya sedang dalam perjalanan,
tibalah mereka di sebuah desa. Seorang perempuan desa itu yang
bernama Marta menerima Dia di rumahnya. 39 Saudari Marta— yang
bernama Maria, duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan
ajaran-Nya. 40 Sedangkan Marta terus sibuk karena banyak yang dia
kerjakan untuk melayani. Jadi dia datang kepada Yesus dan berkata,
“Tuhan, tidak pedulikah Engkau kalau perempuan ini membiarkan
saya bekerja sendirian?! Tolong suruh dia membantu saya.”

41 JawabTuhankepadanya, “Marta,Marta, kamukuatir danmembuat
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 dari-
padanya.”

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 jugamengajar murid-muridnya.”

2Yesus berkata kepadamereka, “Hendaklah kalian berdoa seperti ini:
‘Bapa kami* yang di surga, biarlah semua orangmenghormati Engkau†

sebagai Allah yang kudus.
Biarlah Engkau datang danmemerintah sebagai Raja.
Dan biarlah apa yang Engkau kehendaki terlaksana di dunia ini,

sama seperti kehendak-Mu selalu terlaksana di surga.
3Berikanlah kami setiap hari makanan yang kami butuhkan.
4Dan ampunilah kamimasing-masing dari dosa-dosa kami,

karena kami 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✡

5 Lalu Yesus memberi contoh ini kepada mereka, “Misalkan kamu
mempunyai seorang sahabat, dan pada tengah malam kamu men-
datangi rumahnya dan berkata kepadanya, ‘Sobat, berikanlah saya tiga
roti. Nanti saya ganti. 6Karena seorang sahabat saya yang sedangmen-
gadakan perjalanan sudah mampir di rumah saya. Tetapi saya tidak
mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.’ 7Dan seandainya
sahabatmu itumenjawab 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

✡ 11: Mat. 6:9-15 * 11:2 kalian … kami Karena Yesus menggunakan ‘kami’ dalam contoh
doa ini, bisa saja pembaca menganggap bahwa doa ini hanya dipakai untuk doa bersama
dalam kebaktian. Anggapan itu salah. Yesus dan Allah Bapa pastilah menerima dengan senang
hati kalau kita berdoa dengan mengikuti contoh dalam doa ini dan disesuaikan dengan siapa
yang berdoa. Jadi boleh berdoa, “Bapa saya yang di surga” dan “Ampunilah saya dari semua
kesalahan saya ...” dan seterusnya. † 11:2 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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bangun untuk memberikan roti kepadamu karena hubungan persa-
habatan kalian, tetapi karena kamu memohon terus tanpa rasa malu,
maka dia akan bangun danmemberikan apa saja yang kamu perlukan.

9 “Karena itu Aku berkata kepadamu: Mintalah terus kepada Allah,
maka kamu akan menerimanya. Carilah terus, maka kamu akan men-
emukannya. Ketuklah terus, maka pintu itu akan dibukakan bagimu.
10 Karena setiap orang yang meminta dengan tekun akan menerima
apa yang dia minta. Setiap orang yang mencari dengan tekun akan
mendapat apa yang dia cari. Dan setiap orang yang mengetuk pintu,
maka pintu itu akan dibukakan baginya.

11 “Atau kalau kamu seorang bapak dan anakmu minta ikan, kamu
tidak akan memberikan ular yang berbisa kepadanya — bukan?!
12 Atau kalau dia minta telur, kamu tidak akan memberi kalajengking
kepadanya— bukan?! 13 Jadi, kalau kamu yang jahat tahumemberikan
yangbaikkepadaanak-anakmu, apalagi Bapamuyangdi surga! Bahkan
Dia akan memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang meminta
kepada-Nya.”

Menurut kata orang, Yesus bekerja dengan kekuatan iblis✡
14 Pada suatu hari Yesus mengusir setan yang membuat seseorang

menjadi bisu. Ketika setan itu keluar, orang itu bisa berbicara. Lalu
orang banyak yang melihat kejadian 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.”

16Dan beberapa orang lain mencari alasan untuk menyalahkan Dia,
lalumerekamenyuruh-Nyamelakukan keajaiban untukmembuktikan
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
lain mengusir setan-setan?’ Anggota-anggota kalian itu tentu akan
berkata bahwa tuduhan kalian terhadap Aku itu salah. 20 Tetapi kalau
Aku mengusir setan-setan dengan kuasa Allah, itu artinya Allah sudah
mulai mendirikan kerajaan-Nya dengan penuh kuasa di antara kalian.

21-22 “Iblis bisa digambarkan seperti pemilik rumah yang kuat dan
yang selalu menjaga rumahnya dengan bersenjata lengkap. Dia men-
gandalkansenjata-senjatanya ituuntukmengamankansemuahartanya
dan untukmengalahkan Orang yangmemusuhinya— yaitu Aku. Tetapi

✡ 11:13 Mat. 12:22-30; Mrk. 3:20-30 ‡ 11:15 Beelzebul adalah nama lain untuk Lusifer
atau iblis— yaitu pemimpin semua jenis roh jahat termasuk setan-setan. § 11:16 sebagai
bukti…mengutusDiaSecaraharfiah, keajaiban“dari surga.” DalamkebudayaanYahudi, ‘surga’
dipakai untukmenghindari ucapan ‘Allah’ secara langsung.
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Aku lebih kuat dari dia! Ketika Aku menyerangnya, Aku pasti men-
galahkannya, 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 menggembalakan kawanan
domba, berarti dia mencerai-beraikan.”

Peringatan kepada orang-orang yangmemusuhi Yesus✡
24 “Ingatlah contoh ini: Apabila roh jahat meninggalkan seseorang,

roh itu terpaksa mencari orang lain ke sana kemari— bahkan sampai
ke padang gurun supaya bisa dimasukinya. Karena roh jahat itu ingin
memasuki seseorang supaya roh jahat itu bisa tenang. Ketika dia
tidak berhasil menemukan orang lain yang bisa dimasukinya, lalu dia
berpikir, ‘Saya kembali saja ke orang yang hari itu saya tinggalkan.’
25 Ketika dia kembali, ditemukannya orang itu sudah menjadi seperti
rumahyang sudahdisapubersihdan teratur rapi. 26Kemudiandiapergi
danmengajak tujuh roh lain yang lebih jahat dari dia untuk bergabung
dengannya. Ketikaroh-roh itumasukdanmenguasaiorang itu, keadaan
orang itu menjadi lebih parah dari keadaan sebelumnya.”*

Orang-orang yang benar-benar diberkati
27Ketika Yesus sedang berbicara tentang hal-hal itu, seorang perem-

puan dari antara orang banyak itu berseru kepada-Nya, “Ibumu sung-
guh sangat diberkati Allah karenamelahirkan engkau!”†

28 Tetapi Dia berkata, “Jauh lebih diberkati lagi orang-orang yang
mendengarkan Firman Allah danmelakukannya!”

Keajaiban yang diberikan kepada orang-orang yangmemusuhi Yesus✡
29 Ketika semakin banyak orang berkumpul, Yesus berkata, “Kalian

orang yang hidup pada zaman ini begitu jahat! Biarpun kalian melihat
semua yang Aku lakukan, kalian tetap berkata bahwa keajaiban perlu
ditambah lagi supaya kalian percaya kepada-Ku. Tetapi keajaiban
apa pun tidak akan ditambahkan bagi kalian kecuali yang ini— yaitu
suatu keajaiban seperti yang terjadi pada Nabi Yunus:‡ 30 Karena
sama seperti apa yang terjadi kepada Yunus menjadi keajaiban bagi
penduduk Niniwe, begitu jugalah apa yang terjadi pada Anak Manusia
—yaituAku, akanmenjadikeajaibanbagi setiapkalianyanghiduppada
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
✡ 11:23 Mat. 12:43-45 * 11:26 Ayat 24-26Mat. 12:45menambah kalimat yangmenunjukkan
arti pelajaran ini kepada orang-orang yang memusuhi Yesus: “Hal yang seperti itu juga akan
terjadi kepada kalian yang hidup pada zaman yang jahat ini.” Tafsiran ayat-ayat ini juga
berarti bahwa ketika setan diusir dari seseorang, orang itu tidak boleh membiarkan dirinya
kosong seperti rumah kosong yang tak berpenghuni. Maksudnya, kalau dia tidak mengun-
dang Roh Allah tinggal di dalam dirinya, maka roh-roh jahat tentu akan memasukinya lagi.
† 11:27 ibumu Secara harfiah, “Kandungan yang mengandung kamu dan buah dada yang
menyusuimu.” ✡ 11:28 Mat. 12:38-42; Mrk. 8:12 ‡ 11:29 Nabi Yunus Cerita tentang
Nabi Yunus terdapat dalam kitab Yunus, Perjanjian Lama. Yunus diutus Allah ke kota Niniwe.
§ 11:30 Ayat 30 Arti ayat ini dijelaskan di Mat. 12:40. * 11:31 ratu dari selatan Yaitu ratu
negara Syeba, yang menempuh jarak kira-kira 1.500 kilometer untuk mengetahui hikmat yang
sudah Allah berikan kepada Salomo. Kisahnya dalam 1Raj. 10:1-13.
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mempelajari kebijaksanaan Raja Salomo. Perhatikanlah, Aku— yang
lebih besar daripada Salomo, ada di sini di hadapan kalian! Tetapi
kebanyakan kalian tidakmaumendengarkan Aku.

32 “Pada Hari Pengadilan, penduduk kota Niniwe akan berdiri untuk
bersaksi melawan sebagian besar dari kalian yang hidup pada zaman
sekarang. KarenapadawaktuYunusmemberitakanpesanAllahkepada
mereka, mereka bertobat. Padahal Aku— yang lebih besar dari Yunus,
ada di sini, tetapi kalian tetap tidakmau bertobat!”

Jagalah supayamata rohanimu tetap terbuka kepada terang✡
33 “Tidak ada orang yang menyalakan lampu lalu menyembunyikan-

nya, atau menutupnya dengan tempayan. Tetapi lampu selalu ditaruh
di tempat yang tinggi, untuk menerangi semua orang yang masuk ke
dalam rumah itu. 34 Matamu adalah seperti jendela yang melaluinya
terang masuk ke dalam rumah — yaitu tubuhmu. Kalau matamu
berfungsi dengan baik, maka setiap bagian hidupmu pun akan dit-
eranginya. Tetapi kalau matamu rusak,† maka setiap bagian dalam
hidupmu tidak akan diteranginya dan akan menjadi sangat gelap.
35Olehkarena itu,waspadalah! Jangansampai terangyangadadidalam
dirimu menjadi gelap. 36 Jadi, kalau mata hatimu tidak buta, seluruh
hidupmu pun akanmenjadi sangat terang dan tidak ada lagi kegelapan.
Berarti hidupmu terang seperti cahaya lampu yang sangat terang.”

Yesusmengajarkan agar janganmeniru perbuatan ahli-ahli Taurat✡
37 Sesudah Dia menyampaikan ajaran-Nya, seorang Farisi mengun-

dang Yesus makan di rumahnya. Lalu Yesus masuk ke rumah orang
itu dan makan bersama dia dan juga bersama orang-orang Farisi yang
lain dan beberapa orang ahli Taurat.‡ 38 Orang Farisi itu heran ketika
melihat Yesus tidak membasuh tangan dulu sesuai dengan adat orang-
orang Farisi.§ 39 Tetapi Tuhan berkata kepadanya, “Cara kalian orang
Farisi mengikuti perintah Allah bisa digambarkan seperti orang yang
hanya mencuci mangkuk dan piring pada bagian luarnya saja, tetapi
lupa mencuci bagian dalam yang sangat kotor. Begitu jugalah hati
kalianmasing-masing penuh dengan kotoran!— yaitu berbagai pikiran
serakah dan keinginan yang jahat. 40 Hai kalian, orang-orang bodoh!
Yangmenciptakanbagian luarmanusia juga tahuapayangadadidalam

✡ 11:32 Mat. 5:15; 6:22-23 † 11:34 matamu rusak Secara harfiah, “matamu ja-
hat/berpenyakit.” Yesus sedang berbicara kepada para pemimpin Yahudi— termasuk para
anggota Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dalam konteks pasal ini, kita melihat bahwamereka 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. ✡ 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 lainyanghadirditulispadapermulaankisah ini— sesuaidengan
informasi yang terdapat di ayat 45 dan 53. § 11:38 membasuh tangan … adat orang-orang
Farisi Secara harfiah, “membaptis (tangan).” Adat ini tidak tertulis dalam Perjanjian Lama,
dan ternyata hanya dilakukan orang-orang Farisi saja. Mereka mencelupkan tangan ke dalam
air, atau seorang hamba menyiram air ke atas tangan mereka. Jadi tidak seperti yang biasa
dilakukan orang pada zaman sekarang— yaitu mencuci tangan pakai sabun. Hal ini dilakukan
sebagai syarat agama. Lihat Mrk. 7:3-4.
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hatimu! 41 Jadi hartamu itu— yang sudah menguasai dirimu, bagi-
bagikanlah kepada orang-orang miskin, barulah kamu akan menjadi
seperti mangkuk yang bersih di mata Allah— baik bagian luar maupun
bagian dalam.

42 “Celakalah kalian orang-orang Farisi! Kalian hanya mengikuti se-
mua peraturan Hukum Taurat yang ringan saja, tetapi lupa melakukan
perintah Allah yang paling penting. Misalnya kalian masing-masing
memberikan persepuluhan ke Rumah Allah dari rempah-rempah hasil
kebunmu— seperti selasih, inggu, dan jenis-jenis hasil tanaman bumbu
yang lain.* Tetapi kalian lupa mengikuti perintah Allah yang paling
penting— yaitu melakukan yang adil kepada sesama dan mengasihi
Allah. Seharusnya kalian melakukan hal-hal yang paling penting itu,
dan juga janganmelupakan hal-hal yang enteng.

43 “Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi! Kalian suka duduk
di deretan kursi paling depan di rumah-rumah pertemuan, dan suka
menerima hormat dari orang-orang saat berjalan di pasar. 44Celakalah
kalian! Karena kalian masing-masing seperti kuburan yang tidak
bertanda. Orang-orang yang berjalan di atas kuburan itu tidak
menyadari bahwa mereka sudah menjadi najis karena bersentuhan
dengan kuburan itu. Demikian juga dengan kalian: Waktu orang
lain mengikuti kalian, tanpa sadar mereka ketularan sifat kalian yang
seperti kenajisan di hadapan Allah!”†

45Lalu seorang ahli Taurat berkata kepada Yesus, “Guru, ketika kamu
mengatakan hal-hal itu kepada orang Farisi, kamu mempermalukan
kami juga!”

46 Dia berkata, “Celaka jugalah kalian, hai ahli-ahli Taurat! Kalian
membebani orang-orang lain dengan aturan-aturan agama yang be-
gitu 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 nenekmoyang kalian-
lah yang sudah membunuh mereka! 48 Dengan cara seperti itu kalian
menunjukkan bahwa sebenarnya kalian setuju dengan kelakuannenek
moyang kalian. Mereka yang sudah membunuh para nabi, dan kalian
kembali membangun kuburan para nabi tersebut.

49 “Karena itu, dari dulu Allah dengan hikmat-Nya sudah memu-
tuskan, ‘BerulangkaliAkuakanmengutusnabidanrasulkepadabangsa
Yahudi. Dan bangsa yang keras kepala itu akan membunuh sebagian
dari mereka danmenyiksa sebagian yang lain.’ 50-51 Sebagai akibatnya,
sekarang Allah juga sudah memutuskan untuk menanggungkan huku-
man yang paling berat kepada kalian bangsa Yahudi atas darah semua
utusan-Nyayang sudahkalianbunuh itu. Kalianyangmasihhiduppada

* 11:42 persepuluhan … Hukum Taurat mengatakan agar orang Israel memberikan persepu-
luhan dari bahanmakanan hasil ladangnya (Im. 27:30-32; Ul. 26:12). Dalam hal ini tidak terma-
suk hasil tumbuhan kecil seperti yang disebut dalam ayat ini. Berarti orang-orang Farisi sudah
memberikan lebih daripada tuntutan Taurat untuk menunjukkan betapa hebatnya mereka
melaksanakan Taurat. † 11:44 Orang-orang … Secara harfiah, “dan orang yang berjalan di
atasnya tidak menyadari bahwa mereka berjalan di atas kuburan.” Dalam penerjemahan TSI,
informasi dari kebudayaan Yahudi yang dimengerti oleh pembaca pertama ditambah untuk
membantu pembaca zaman sekarang. BandingkanMat. 23:27-28. Lihat Bil. 19:11-20.
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sekarang dan sudah menyaksikan pelayanan-Ku akan menanggung
hukumanatas semuapembunuhannabi sepanjangsejarah—mulaidari
pembunuhan Habel sampai pembunuhan Zakaria!‡ (Zakaria adalah
orang yang dibunuh di antara Ruang Kudus dan mezbah 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 menden-
garkan ajaran-Nya, tetapi sebenarnya mereka ingin menjebak-Nya.
Kalau Yesusmengajarkan sesuatu yang salah, mereka berencanamem-
persalahkan Dia di hadapan para pemimpin Yahudi.

12
Takut dan hormatlah kepada Allah— bukan kepadamanusia✡

1 Lalu beribu-ribu orang berkumpul dan berdesak-desakan di seki-
tar Yesus, sampai kaki orang-orang terinjak-injak. Lalu Yesus mulai
mengajar terutama kepada para murid-Nya dengan berkata, “Hati-
hatilah! Jangan sampai kalian terkena ragi dari kelompok Farisi—
yaitu perbuatan berpura-pura sebagai orang baik. 2 Karena setiap
usaha dan rencana jahat manusia yang dirahasiakan, pasti pada suatu
hari nanti akan dinyatakan dan diketahui juga. 3 Jadi apa yang kalian
masing-masing beritahukan secara diam-diam kepada orang lain akan
terdengar dengan jelas. Dan apa yang kamu bisikkan kepada orang lain
di dalam kamar pribadi akan tersiar kemana-mana.

4 “Sahabat-sahabat-Ku, Aku berkata kepada kalian, janganlah takut
kepadamanusia. Karenamereka hanya bisamembunuh tubuhmu saja.
Sesudah itu tidak ada hal jahat apa pun yang bisa lagi mereka perbuat
kepadamu. 5Tetapi sekarang Ku-beritahukan kepada kalian siapa yang
seharusnya kalian takuti: Takut dan hormatlah kepada Allah. Dia yang
mempunyai kuasa bukan hanya untukmembunuh tubuhmu saja tetapi
berkuasa juga untuk melemparkan kamu ke dalam neraka. Ya, Dialah
yang seharusnya kamu takuti dan hormati!

6“Ingatlah contoh ini: Limaekorburungpipit dijual sehargaduauang
logamyang nilainya paling kecil. Biarpun begitu, seekor pun tidak akan
pernah dilupakan oleh Allah. 7Karena itu janganlah takut! Kalian jauh
lebih berharga dari banyak burung pipit— 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
yangmenyangkal dirinya sebagai pengikut-Ku di hadapan orang-orang

‡ 11:50-51 Habel… ZakariaHabel adalah orang yangpertama sekali dibunuhdalamPerjanjian
Lama, dan Zakaria orang yang terakhir dibunuh (Kej. 4:8; 2Taw. 24:21). ✡ 12: Mat. 10:19-20,
26-31; 12:31-32; 16:6; Mrk. 3:28-29; 8:15, 38; 13:11
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lain, Aku juga tidak akan mengakui dia sebagai pengikut-Ku di hada-
pan para malaikat di surga. 10 Setiap orang yang mengatakan suatu
perkataan yang menentang Anak Manusia— yaitu Aku, masih bisa
diampuni. Tetapi orang yang menghina Roh Kudus* tidak akan pernah
diampuni.

11 “Waktu kamu ditangkap dan dibawa menghadap para pemimpin
rumah-rumah pertemuan atau para pejabat pemerintah, janganlah
kamu kuatir tentang bagaimana seharusnya kamu membela dirimu di
hadapan mereka, atau bagaimana kamumenjawab semua pertanyaan
mereka. 12Karena pada saat itu juga Roh Kudus akanmemberitahukan
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 untuk membagi harta warisan yang
ditinggalkan bapak kami dengan saya.”

14 Tetapi Yesus berkata kepadanya, “Aku tidak pernah diangkat men-
jadi hakim atas bangsa kita atau sebagai penengah untuk menyele-
saikan perkara kalian berdua.” 15 Lalu Dia berkata kepada mereka,
“Waspadalah dan berjaga-jagalah! Jangan sampai kalian serakah—
baik serakah akan uang maupun harta. Karena hidup kalian tidak
hanya tergantung kepada uang atau harta kekayaan.”

16 Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini, “Ada seorang
kaya yang mempunyai beberapa ladang gandum yang memberikan
hasil yang sangat banyak. 17 Lalu dia berpikir, ‘Sudah tidak ada lagi
tempat untuk menyimpan hasil panenku yang banyak ini. Sebaiknya
apa yang harus kulakukan?’

18 “Lalu dia berpikir lagi, ‘Aku tahu apa yang akan kulakukan! Aku
akanmembongkar lumbung-lumbung gandumku yang lama danmem-
bangun lumbung-lumbung yang lebih besar lagi, supaya akubisameny-
impan 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, hanya
makan, minum, dan bersenang-senang saja!” ’

20 “Tetapi Allah berkata kepadanya, ‘Hei, kamu orang bodoh! Sia-sia
saja kamu menimbun harta untuk dirimu sendiri, karena malam ini
juga Aku akanmencabut nyawamu!’

21 “Seperti itulah yang akan terjadi kepada setiap orang yang
mengumpulkan harta kekayaan untuk dirinya sendiri di dunia ini,
* 12:10 menghina Roh Kudus Yesus menasihati mereka tentang dosa menghina Roh Kudus
karena orang-orang Farisi yang sudah berkata, “Yesus bekerja dengan kekuatan iblis.” (Luk.
11:15) Hati mereka begitu tertutup kepada Yesus sampai hal-hal baik yang diperbuat-Nya
melalui kekuatan Roh Allah mereka anggap sebagai kejahatan. Jadi, orang-orang yang berpiki-
ran seperti itu tidak mungkin bisa bertobat. Berarti mereka seolah-olah menghina Roh Allah
karena kekerasan hati mereka. Keadaan mereka bisa dibandingkan dengan 1 Yoh. 5:16—
di mana Yohanes menulis tentang “dosa yang mendatangkan kematian,” yang juga tidak bisa
diampuni. Tetapi bagi kita orang Kristen sekarang, kita tidak perlu takut dengan berpikir,
“Apakah saya pernahmenghina Roh Allah dan Allah tidak akanmengampuni saya lagi?” Kalau
hati kita masih ada perasan sedih dan mau minta ampun kepada Tuhan ketika kita jatuh ke
dalamdosa, dan kalau kitamasih ingin hidup dengan baik dimataAllah, sudah jelas bahwaRoh
Allah masih bekerja di dalam hati kita. Itu berarti kita belum melakukan dosa yang menghina
Roh Allah.
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tetapi tidak berusaha mengumpulkan harta surgawi dan tidak mau
menjadi 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 perlumenabur ataumenuai dan tidak perlumem-
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! 25 Untuk apa kamu
selalu kuatir?! Karena orang yang kuatir sama sekali tidak sanggup
menambah sesaat saja pada umurnya. 26 Jadi, hal kecil seperti itu saja
tidak bisa kamu perbuat, maka tentang hal apa pun kamu tidak usah
kuatir!

27 “Perhatikanlah bunga-bunga tumbuhan liar. Bunga-bunga itu
tumbuh tanpa bekerja dan tanpa membuat pakaiannya sendiri. Tetapi
Aku sungguh-sungguhberkata kepadamu: Raja Salomo—walaupundia
yang terkaya dari segala raja yang pernah hidup, tidak memakai paka-
ian seindah salah satu dari bunga-bunga itu. 28 Kalau Allah memberi
keindahan yang seperti itu kepada tumbuhan liar— padahal tumbuhan
itu hiduphanya sebentar saja kemudian layu dandibuang ke dalamapi,
jadi pastilah Allah lebihmemperhatikan 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 dikuatirkan oleh orang-orang
yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapa kita yang di surga tahu bahwa
kamumembutuhkan semuanya itu. 31Karena itu hiduplah dengan cara
yang pantas sebagai warga kerajaan Allah, dan semua hal yang kamu
butuhkan juga akan diberikan-Nya kepadamu.”

Bagaimana seharusnyakitahidup sambilmenantikankerajaanAllah✡
32 “Hai kalian semua pengikut-Ku, janganlah kuatir! — walaupun

dalam pandangan-Ku kalian bagaikan kawanan kecil domba-Ku. Jan-
ganlah kuatir, karena Bapa kita yang di surga dengan senang hati
akan menyambut setiap kalian sebagai warga kerajaan-Nya. 33 Juallah
semua harta bendamu dan sumbangkanlah uangnya kepada orang-
orang miskin. Dengan begitu kamu menyediakan bagi dirimu harta
kekayaan yang tidak akan pernah lapuk— yaitu harta surgawi yang
tidak akan pernah habis. Hartamu akan aman di sana, karena pencuri
tidak bisamencurinya dan ngengat tidak bisamerusaknya. 34Karena di
mana hartamu berada, di situ jugalah hati dan pikiranmu berada.

35-36 “Hendaklah kalian selalu siap sedia melayani Allah! Hendaklah
kalian seperti para hamba yangmenanti-nantikan tuannya pulang dari
pesta pernikahan. Siang danmalam,mereka selalu siap sediamenyam-
but dia dengan lampu-lampu yang tetap menyala. Dengan begitu,

✡ 12:21 Mat. 6:19-21, 25-34 † 12:23 tujuan hidupmu … Yang Yesus maksudkan dinyatakan
di ayat 31. ✡ 12:31 Mat. 6:20-21; 24:45-51
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ketika tuan itu pulang dan mengetuk pintu, mereka siap dan segera
membukakanpintubaginya. 37Sungguhdiberkati parahambanyayang
ditemukan tuannya masih tetap berjaga-jaga ketika dia kembali! Yang
Ku-katakan ini benar: Tuan itu akan mempersilakan mereka duduk
makan. Lalu dia sendiri akan memakai pakaian sederhana seperti
seorang hamba dan akan melayani mereka. 38 Para hamba itu akan
lebihdiberkati lagi kalau tuan itukembali pada tengahmalamataupagi-
pagi buta danmasihmenemukanmereka tetap berjaga-jaga!

39 “Dan ingatlah contoh ini: Kalau tuan rumah mengetahui jam
berapa pencuri datang, dia akan selalu siap siaga, supaya pencuri itu
tidak sampai membongkar rumahnya. 40Begitu jugalah dengan kalian!
Hendaklah kalian tetap bersiap siaga, 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 Tuannya bepergian, Tuannya
akan mengangkat dan mempercayakan dia tugas khusus— yaitu mem-
berikan 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
itudanmemberkatinya. 44YangKu-katakan inibenar: Tuannya ituakan
mempercayakan seluruhhartabendanyakepadahambayangbijakdan
setia itu.

45 “Sedangkan kalau hamba itu berkata dalam hatinya, ‘Tuan saya
masih lamabarupulang,’ kemudiandiamulaimemukulihamba-hamba
yang lain— baik laki-laki maupun perempuan. Dan dia juga tidak
bekerja lagi, hanya makan dan minum sampai mabuk. 46 Tetapi tanpa
memberitahukan sebelumnya pada hari dan jam yang tidak disangka-
sangkanya Tuannya tiba-tiba pulang. Lalu Tuan hamba yang jahat itu
akanmembinasakan dia danmembuat dia senasib dengan orang-orang
yangmenolak untuk percaya kepada-Nya.

47 “Setiap hamba yang tahu kehendak Tuannya dan tidak mempersi-
apkan dirinya maupun tidak melakukan kehendak Tuannya, dia akan
dipukuli banyak kali. 48Tetapi setiap hamba yang tidak tahu kehendak
Tuannya dan melakukan sesuatu yang salah, dia akan dipukuli beber-
apa kali saja. Setiap hamba yang dipercayakan oleh Tuannya untuk
mengusahakan banyak hal akan diperiksa tentang seluruh tanggung
jawabnya itu. Dan setiaphambayangdiberi tanggung jawabyangbesar
akan dituntut juga tanggung jawab yang besar.”

Kesulitan yang akan dialami sebagai pengikut Yesus✡

✡ 12:40 Mat. 24:45-51; 25:29 ‡ 12:42 Tuannya … Sesudah penjelasan Yesus di ayat 40 dan
pertanyaan Petrus di 41, Yesus masih menggunakan bahasa kiasan seperti ayat 35-39, tetapi
mulai ayat ini sudah jelas bahwa Dialah ‘Tuan’ yang dimaksudkan. ✡ 12:48 Mat. 10:34-36
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49 “Kedatangan-Ku ke dunia ini bisa digambarkan seperti api— yaitu
api yangakanmembakardunia ini.§ Betapabaiknyakalauapi itu sudah
mulai menjalar! 50Tetapi sebelum hal itu terjadi, Aku sudah ditetapkan
untuk memikul kesusahan yang besar.* Dan betapa susahnya hati-Ku
sampai tiba saatnya nanti Akumengalaminya! 51 Janganlah kalian pikir
bahwa Aku datang ke dunia ini untuk membawa damai. Aku sungguh-
sungguh berkata kepada kalian: Bukan damai yang Ku-bawa! Tetapi
kedatangan-Ku justrumembawabanyakpertentangan. 52Karenamulai
sekarang akan terjadi pertentangan tentang Aku di antara keluarga-
keluarga. Kalau keluarga terdiri dari lima orang, maka yang tiga orang
akanmenentang yang dua orang, atau yang dua orang akanmenentang
yang tiga orang— sesuai dengan yang dinubuatkan di dalam ayat Kitab
Suci ini:
53 ‘Anak laki-laki dan bapaknya akan salingmenentang,

anak perempuan dan ibunya akan salingmenentang,
dan menantu perempuan dan ibu mertuanya akan saling menen-

tang.’ ”✡
Kita bertanggung jawab untukmemperhatikan tanda-tanda zaman✡

54Pada hari lain Yesus jugamenggunakan contoh ini waktumengajar
orang banyak, “Ketika kalian melihat awan gelap muncul di sebelah
barat, kalianberkata, ‘Oh, hujansegeraakan turun,’ danhal itumemang
terjadi. 55 Dan 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 denganmeli-
hat keadaan langit dan bumi, lalu kenapa kalian buta terhadap tanda-
tanda zaman yang sedang terjadi sekarang ini?!”

Berdamailah dengan Allah, karena Dia siapmengadili✡
57 “Dan kenapa kalian masing-masing tidak membuka matamu

sendiri dan memilih jalan yang benar?! 58 Kalau orang yang
memusuhimu mengadukan kamu ke pengadilan, maka selagi kamu
berdua masih dalam perjalanan ke tempat pengadilan, berusaha
keraslah menyelesaikan masalahmu dengan dia. Kalau tidak, dia
akan menyeretmu ke pengadilan, lalu hakim akan menyerahkan
kamu kepada petugas penjara supaya kamu dipenjarakan. 59 Sungguh-
sungguh Aku berkata kepadamu: Kamu tidak bisa keluar dari penjara
itu sampai kamumelunasi semua utangmu danmembayar denda yang
sudah ditetapkan oleh hakim!”

13
Bertobatlah

1 Pada waktu Yesus mengajar hal-hal itu, ada orang-orang yang
hadir yangmemberitahukankepadaYesus tentang beberapa orangdari
provinsi Galilea yang dibunuh oleh Pilatus. Mereka dibunuh ketika
§ 12:49 api … Gambaran api di ayat ini sering ditafsirkan dengan tiga cara, dan maksud
Yesus bisa menyangkut ketiga-tiganya. 1) Api menggambarkan perlawanan yang akan terjadi
di dunia karena Yesus, seperti terlihat dalam ayat 51. 2) Api menggambarkan caranya Allah
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 ✡ 12:56 Mat. 5:25-26
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sedang mempersembahkan hewan kurban kepada Allah, lalu darah
mereka sendiri tercampur dengan darah hewan-hewan kurban yang
mereka persembahkan. 2Mendengar berita itu, Yesus berkata kepada
mereka, “Lalu karena mereka dibunuh dengan cara seperti itu, apakah
kalian pikir dosa mereka lebih banyak daripada dosa semua orang
Galilea yang lain? 3Tidak! Aku sungguh-sungguh berkata kepada setiap
kalian: Kalau kamu tidak bertobat, kamu bukan saja kena bencana
seperti mereka tetapi masuk neraka! 4Atau contoh lain, ketika menara
penjagaan Siloam roboh dan delapan belas orangmati tertimpa, kalian
mungkin berpikir dosa mereka lebih banyak daripada dosa semua
orang lain di Yerusalem. 5 Sama sekali tidak! Sekali lagi Aku sungguh-
sungguh berkata kepada setiap kalian: Kalau kamu tidak bertobat,
kamu bukan saja kena bencana seperti mereka tetapi masuk neraka!”

Perumpamaan tentang pohon ara yang lambat berbuah
6 Lalu Yesus menceritakan perumpamaan ini, “Adalah seorang yang

mempunyai satu pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya. Dan
dia sudah beberapa kali datang untuk mencari buah pohon itu, tetapi
tidak ada. 7 Jadi, dia berkata kepada tukang kebunnya, ‘Lihat, sudah tiga
tahun sayadatangmencari buahpohonara ini tetapi belumpernahada.
Karena itu tebanglah pohon ini. Tidak ada gunanya pohon ini tumbuh
di tanah ini.’

8 “Tetapi tukang kebun itu menjawab, ‘Tuan, biarkanlah pohon ini
tumbuh satu tahun lagi. Saya akanmenggali tanah di sekelilingnya dan
menaburkan pupuk kandang. 9Mudah-mudahan tahun depan pohon
ini berbuah. Kalau tidak, kita tebang saja.’ ”

PadaHariSabatYesusmenyembuhkanseorangperempuanyangpung-
gungnya bungkuk

10 Suatu kali pada Hari Sabat, Yesus sedang mengajar di dalam suatu
rumah pertemuan. 11 Di situ ada seorang perempuan yang sudah
delapanbelas tahunpunggungnyabungkukdan tidakbisa berdiri tegak
lagi. Yang membuat dia menderita sakit seperti itu adalah roh jahat.
12 Ketika melihat perempuan itu, Yesus mengajak dia datang kepada-
Nya dan berkata, “Ibu, kamu sudah disembuhkan dari penyakitmu.”
13 Lalu Dia meletakkan tangan-Nya pada perempuan itu. Dia segera
berdiri tegak, lalu memuji Allah.

14 Tetapi pemimpin rumah pertemuan itu menjadi marah karena
Yesusmenyembuhkanorang sakit padaHari Sabat. Lalukatapemimpin
itu kepada orang banyak, “Ada enam hari untuk bekerja. Karena itu
datanglah pada hari-hari itu untuk disembuhkan. Jangan pada Hari
Sabat!”

15 Tetapi Tuhan berkata kepadanya, “Hei orang-orang yang hanya
berpura-pura baik! Setiap hari kalian masing-masing melepaskan tali
sapi atau tali keledaimu dari kandang, lalu membawanya pergi untuk
memberinya minum— bahkan pada Hari Sabat. 16 Ibu ini adalah
keturunanAbrahamyang sudahdelapanbelas tahunmenderita karena
perbuatan setan— seperti terikat rantai besi. Pasti tidak salah mem-
bebaskan dia dari penderitaannya — biarpun hari ini Hari Sabat!”
17 Ketika Yesus berkata seperti itu, semua orang yang sedang melawan
Diamenjadimalu. Sedangkan semuaorang lainbersukacita karenahal-
hal ajaib yang dilakukan-Nya.
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Perumpamaan tentang biji sawi dan ragi✡
18 Yesus berkata, “Supaya lebih jelas lagi, Aku berikan dua perumpa-

maan ini yang menggambarkan tentang kerajaan Allah. 19 Kerajaan
Allah adalah seperti biji sawi.* Adalah biji sawi yang diambil oleh
seseorang dan ditanam di kebunnya. Kemudian biji itu tumbuh sampai
menjadi pohon. Lalu burung-burung di udara membuat sarang pada
cabang-cabangnya.”

20Yesus berkata lagi, “Kerajaan Allah itu Aku gambarkan juga seperti
ini: 21 Kerajaan Allah itu seperti ragi yang dicampurkan oleh seorang
perempuan ke dalam tepung yang sangat banyak.† Biarpun raginya
sedikit dan campuran tepungnya sangat banyak, tetapi tepung itu
mengembang sehingga dibuat menjadi roti.”

Masuklahmelalui pintu yang sempit✡
22 Yesus melanjutkan perjalanan-Nya menuju Yerusalem melewati

kota-kota dan desa-desa. Di setiap tempat yang dilewati-Nya itu Dia
menyampaikan ajaran-Nya. 23 Lalu seseorang bertanya kepada-Nya,
“Tuhan, apakah sedikit orang yang akan diselamatkan?”
Kata Yesus kepada semuaorang yang adadi 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.’ 26 Lalu kamu akan berkata,
‘Tetapi saya sudah makan dan minum bersama Bapa. Saya juga sudah
mendengar ajaran Bapa di jalan-jalan kota kami!’ 27 Dan Aku akan
berkata kepadamu, ‘Aku tidak pernah berkata bahwa kamu adalah
sahabat-Ku. Hei kamu dan semua pelaku kejahatan, pergilah dari
hadapan-Ku!’

28 “Di luar sana, kamu akan menangis dan sangat menderita‡ ketika
kamu melihat Abraham, Isak, dan Yakub, serta semua nabi sedang
menikmati hidup yang selama-lamanyadi dalamkerajaanAllah, sedan-
gkan kamu sendiri dilarang masuk. 29 Dan banyak juga orang yang
bukan Yahudi akan datang dari timur, barat, utara, dan selatan. Lalu
mereka semua akan ikutmerayakan pestamakan pembukaan kerajaan
Allah. 30 Dan ketahuilah: Orang-orang yang sekarang ini mempunyai
kedudukan yang rendah, nanti akanmendapat kedudukan yang tinggi.
Dan orang-orang yang sekarang inimempunyai kedudukan yang tinggi,
nanti akanmendapat kedudukan yang rendah.”
✡ 13:17 Mat. 13:31-33; Mrk. 4:30-32 * 13:19 biji sawi Tanaman sawi (atau sesawi) yang
tumbuh di tanah Israel bukanlah seperti sawi yang dikenal di Indonesia. Sawi di Indonesia
tidak bisa “menjadi besar seperti pohon” dan burung-burung juga tidak bisa “bersarang di
cabang-cabangnya.” Yang terpenting dalam perumpamaan ini adalah bahwa sesuatu yang
dimulai dari yang sangat kecil akan tumbuh menjadi sangat besar. Kejadian itulah yang
disamakan dengan kerajaan Allah. † 13:21 sangat banyak Secara harfiah, “tiga sata.” Satu
sata sama dengan tiga belas liter. ✡ 13:21 Mat. 7:13-14, 21-23 ‡ 13:28 sangat menderita
Secara harfiah, “kertak gigi.”
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Yesusmerasa kasihan kepada penduduk Yerusalem✡
31 Saat itu juga beberapa orang Farisi datang kepada Yesus dan

berkata, “Pergilah dan tinggalkanlah tempat ini, karena Raja Herodes
maumembunuhmu.”

32 Lalu Yesus berkata kepada mereka, “Pergilah dan katakanlah
kepada anjing hutan§ itu, ‘Hari ini dan besok Aku akan menjalankan
tugas-Ku untukmengusir setan-setan danmenyembuhkan orang-orang
sakit. Dan pada hari ketiga tugas-Ku akan selesai.’ 33 Tetapi hari ini,
besok, dan lusa Aku akan terus menjalankan tugas-Ku ini sampai Aku
tiba di Yerusalem. Sebab tidak mungkin Aku dibunuh di kota lain,
karena nabi-nabi selalu dibunuh di Yerusalem.

34 “Hai penduduk Yerusalem: Kalianlah yang selalu membunuh para
nabi dan utusan-utusan Allah yang datang dan bernubuat atas nama
Bapa-Ku! Ada yang kalian bunuh dengan pedang, dan ada yang kalian
lempari dengan batu sampai mati. Aku sudah sering mengulurkan
kedua tangan-Ku untuk memeluk dan melindungimu— seperti induk
ayam mengumpulkan dan melindungi anak-anaknya di bawah sayap-
nya. 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,
‘Diberkatilah Raja kita ini yang datangmewakili TUHAN!’ ”✡

14
Yesusmenyembuhkan orang sakit lagi padaHari Sabat

1 Pada suatu Hari Sabat, Yesus pergi ke rumah seorang Farisi yang
terkemuka dan makan di sana. Para anggota kelompok Farisi terus
mengamati-amatiDiakarenamerekamaumencari-cari kesalahanyang
bisa mereka pakai untuk menuduh-Nya melanggar peraturan Hari
Sabat. 2Dan hal yang aneh terjadi: Seorang laki-laki yang sakit busung
— tangan dan kakinya bengkak, sedang duduk tepat di depan Yesus!
3 Lalu Yesus bertanya kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi
yang hadir, “Menurut Hukum Taurat, boleh atau tidak menyembuhkan
orang sakit pada Hari Sabat?” 4 Tetapi mereka diam saja. Lalu Yesus
menjamah dan menyembuhkan orang sakit itu, dan menyuruhnya
pergi. 5 Kemudian Dia berkata kepada setiap mereka, “Kalau anakmu
atau sapimu jatuh ke dalam sumur pada Hari Sabat, pasti kamu juga
akan mengangkatnya dari sumur itu— bukan?!” 6 Siapa pun di antara
mereka tidak ada yang sanggupmelawan pernyataan Yesus itu.

Janganlah tinggi hati
7Yesusmelihat bagaimanaparaundanganberusahadudukdi tempat-

tempat yang terhormat. Oleh karena itu Dia menyampaikan perumpa-
maan ini kepada mereka masing-masing. 8 “Ketika seseorang mengun-
dang kamuke pesta pernikahan, janganlah kamududuk di tempat yang
terhormat. Karena ada kemungkinan tuan rumah sudah mengundang
seseorang yang lebih terhormat daripadamu. 9 Kalau hal itu terjadi,
tuan rumah itu akan datang dan berkata, ‘Tolong berikan tempat ini
✡ 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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kepada sobat saya ini.’ Dan dengan rasa malu kamu akan pindah ke
tempat yang paling jauh dari tempat terhormat.

10 “Tetapi ketika kamu diundang ke pesta pernikahan, duduklah
di tempat yang jauh dari tempat terhormat. Sehingga orang yang
mengundangmu mungkin akan datang dan berkata kepadamu, ‘Sobat,
duduklah di tempat yang lebih terhormat!’ Dengan begitu kamu akan
mendapat penghormatan di depan semua orang yang hadir di situ.
11KarenasiapayangmeninggikandirinyaakandirendahkanolehAllah.
Dan siapa yangmerendahkan hatinya akan ditinggikan-Nya.”

12Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi yang mengundang-Nya itu,
“Ketika kamu mengadakan pesta makan, janganlah kamu hanya men-
gundang teman-temanmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu,
atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena pada kesempatan yang
lain,mereka akanmembalasnyadenganbalikmengundangmukepesta
mereka. 13 Tetapi ketika kamu mengadakan pesta, undanglah juga
orang-orang yang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. 14Mereka itu tidak
akan mampu membalasnya. Tetapi Allah-lah yang akan membalasnya
dan memberkatimu. Dan balasannya juga akan kamu terima ketika
orang-orang benar dihidupkan kembali.”

Perumpamaan tentang pestamakan yang besar✡
15Ketika salahsatu tamuyangdudukmakandi situmendengarhal itu,

dia berkata kepada Yesus, “Sungguh diberkati Allah setiap orang yang
nantidiundangkepestamakanyangdiadakandidalamkerajaanAllah.”

16 Lalu Yesus berkata kepadanya, “Pada suatu waktu adalah seorang
kaya yang mengundang banyak orang kepada suatu pesta makan yang
sangat besar. 17Ketika pesta itu sudah siap dimulai, dia menyuruh bu-
daknya pergi kepada para undangan dengan berkata, ‘Mari datanglah
karena semuanya sudah siap.’ 18 Tetapi setiap mereka mempunyai
alasan sehinggamereka tidakbisadatang. Orangyangpertamaberkata,
‘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 dan menceritakan semua itu kepada tuannya.
Tuan itu pun marah, lalu berkata kepadanya, ‘Segeralah pergi ke jalan-
jalan dan gang-gang kota ini. Ajaklah ke sini orang-orangmiskin, cacat,
buta, dan lumpuh.’

22 “Tidak lama kemudian budak itu datang dan melaporkan, ‘Tuan,
apa yang Tuan perintahkan sudah saya lakukan, tetapi masih ada tem-
pat yang kosong.’ 23 Kemudian tuan itu berkata kepadanya, ‘Pergilah
ke jalan-jalan raya dan jalan-jalan kecil di luar kota. Desaklah siapa
saja untuk datang ke sini supaya rumah saya penuh. 24 Dan saya
bersumpah bahwa mereka yang sudah menolak undangan saya itu
tidakakandatangdan tidakakanmakan sedikit pundarimakananyang
disediakan untuk pesta saya ini!’ ”
✡ 14:14 Mat. 22:1-10 * 14:19 sepuluh sapi jantan Kata dalam bahasa Yunani menunjukkan
sapi jantan yang sudah dikebiri. Sapi yang sudah dikebiri menjadi lebih gampang dikendalikan
untuk menarik bajak. Biasanya satu bajak ditarik oleh dua sapi jantan. Kemungkinan besar
orang ini adalah orang kaya, karena dia sanggupmembeli sepuluh ekor.
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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 danmaumenjadi pengikut-Ku, dia harus mengasihi-
Ku lebih daripada† ibu-bapaknya, anak-anak dan istrinya, semua
saudara dan saudarinya — bahkan dirinya sendiri. 27 Kamu tidak
mungkin menjadi pengikut-Ku kalau tidak mengikut Aku terus dengan
pikiran seperti ini, ‘Sampaimati pun—bahkan sampaimati disalibkan,‡
saya tidak akanmundur.’

28 “Keputusanmu untuk mengikut Aku dapat digambarkan seperti
contoh berikut ini: Seandainya ada orang yang berencanamembangun
satu menara, pastilah dia lebih dulu menghitung biayanya, supaya
dia tahu kalau dananya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu.
29 Jangan sampai dia hanya bisa membangun fondasinya dan tidak
mampumenyelesaikannya. Karena setiap orang yangmelihatnya nanti
akan mengejek dia, 30 ‘Orang ini mulai membangun, tetapi tidak sang-
gupmenyelesaikannya!’

31 “Atau contoh lain, kalau seorang raja mempunyai sepuluh ribu
tentara, tetapi raja lain yang mempunyai dua puluh ribu tentara
sedang berencana untukmenyerang dia, pastilah raja yang pertama itu
lebih dulumenimbang-nimbang begini, ‘Apakah aku sanggupmelawan
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 untuk membicarakan
syarat-syarat untuk berdamai.

33 “Begitu juga dengan kalian masing-masing! Kalau harta kepun-
yaanmu lebih berharga daripada Aku, maka kamu bukan pengikut-
Ku.”§

34 “Setiap kalian yang mengikut Aku adalah seperti garam. Garam
memang dipakai untuk membuat makanan menjadi lebih enak. Tetapi
kalau rasa asinnya sudah hilang, garam itu tidak berguna sama sekali—
35baikuntuk ladangmaupununtukpupuk. Akhirnyagaramitudibuang
saja.
“Nah, buat apa telingamu itu?! Dengarlah itu!”

15
Perumpamaan tentang domba yang hilang✡

1 Pada suatu hari para penagih pajak dan banyak orang lain yang
juga dikenal sebagai orang berdosa berdatangan kepada Yesus untuk
mendengarkan ajaran-ajaran-Nya. 2 Melihat kejadian itu, para ahli
Taurat dan orang Farisi bersungut-sungut. Mereka berkata, “Iih, dia
menerima orang-orang berdosa— bahkanmakan bersamamereka!”

3Karena itu Yesusmenyampaikan perumpamaan ini kepadamereka:
4 “Kalau di antara kalian ada orang yang mempunyai seratus ekor
domba lalu dari antara domba-domba itu hilang seekor, tentu orang
✡ 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 harusmemikul salib untuk dirinya sendiri.” § 14:33 Ayat 33 Secara lebih harfiah, Yesus
mengatakan, “Untukmenjadi pengikut-Ku, kamuharusmeninggalkan semuamilikmu.” ✡ 15:
Mat. 18:12-14
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itu akan meninggalkan yang sembilan puluh sembilan ekor di padang
rumput lalu pergi mencari domba yang hilang itu sampai ketemu.
5 Sesudah dia menemukan domba yang hilang itu, dengan senang hati
dia mengangkat domba itu, meletakkannya di atas kedua bahunya dan
membawanya pulang. 6 Sesudah tiba di rumah, dia memanggil teman-
teman dan para tetangganya. Katanya kepada mereka, ‘Bersukacitalah
bersama saya, karena domba saya yanghilang itu sudah saya temukan!’
7Akuberkata kepadamu, begitu jugaAllahdan seluruhpenduduk surga
akan lebih bersukacita ketika melihat seorang berdosa yang bertobat,
daripada atas sembilan puluh sembilan orang benar yang tidak perlu
bertobat.”

Perumpamaan tentang sekeping uang perak yang hilang
8 “Atau kalau seorang perempuan yang mempunyai sepuluh keping

uang perak dan satu keping hilang, tentu dia akan menyalakan pelita
danmenyapu rumahnya, supayadiabisamencarinyadengan teliti sam-
pai menemukannya. 9 Sesudah dia menemukannya, dia akanmemang-
gil teman-teman dan para tetangganya dan berkata, ‘Bersukacitalah
dengan saya, karena saya sudah menemukan uang saya yang hilang
itu!’ 10 Aku berkata kepadamu, begitu juga para malaikat di hadapan
Allah Bapa selalu bersukacita saat menyaksikan seorang berdosa yang
bertobat!”

Perumpamaan tentang anak bungsu yang hilang dan seorang bapak
yang sangat berbelas kasihan

11 Yesus berkata lagi, “Adalah seorang bapak mempunyai dua anak
laki-laki. 12 Anak yang bungsu berkata kepada bapaknya, ‘Bapak,
berikanlah kepada saya harta warisan yang menjadi bagian saya. Saya
tidak usah menunggu sampai Bapak meninggal.’ Lalu bapak itu mem-
bagikan harta warisannya kepada kedua anaknya itu.

13 “Beberapa hari kemudian, si bungsu itu menjual semua hartanya
itu lalu berangkat ke negeri yang jauh. Di sana dia menghambur-
hamburkan uangnya dengan segala macam kesenangan duniawi.
14 Akhirnya habislah semua uangnya itu. Dan terjadilah bencana
kelaparan yang luar biasa di seluruh negeri itu. Dan dia pun mulai
miskin dan kelaparan. 15Lalu si bungsu itu pergi kepada salah seorang
penduduk negeri itu untuk meminta pekerjaan. Orang itu pun mem-
beri pekerjaan kepadanya— yaitu menyuruh dia untuk memberikan
makanan kepada babi-babinya di ladang. 16 Dan si bungsu itu be-
gitu lapar sampai dia mau makan makanan babi itu— yaitu tumbuh-
tumbuhan keras yang diberikan kepada babi, karena tidak ada orang
yangmemberikanmakanan kepadanya.

17 “Akhirnya dia sadar akan keadaannya dan berkata dalam hatinya,
‘Semua hamba bapak saya mendapatkan makanan yang cukup —
bahkan sampai berlimpah-limpah, sedangkan saya di sini hampir mati
kelaparan! 18 Saya akan bangkit dan kembali kepada bapak saya, dan
berkata kepadanya, “Bapak, maafkanlah saya! Saya sudah bersalah
kepada Bapak dan berdosa kepada Allah. 19 Saya tidak pantas lagi
disebut anak Bapak. Sayamohon kepada Bapak supayamenerima saya
sebagai pelayan Bapak saja.” ’ 20 Lalu dia bangkit dan kembali kepada
bapaknya.
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“Tetapi ketika si bungsu masih jauh dari rumah bapaknya, bapaknya
sudah melihat dia datang dan merasa kasihan kepadanya. Saat itu
juga bapaknya berlari menemui anaknya itu, lalu memeluk dan men-
ciumnya. 21 Kemudian si bungsu berkata kepada bapaknya, ‘Bapak,
maafkanlah saya! Saya sudah bersalah kepada Bapak dan berdosa
kepada Allah. Saya tidak pantas lagi disebut anak Bapak.’

22 “Tetapi bapaknya itu berkata kepada pelayan-pelayannya, ‘Am-
bilkanlah 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!’ Lalumulailahmereka berpesta.

25 “Padawaktu hal itu terjadi, anaknya yang sulung sedang bekerja di
ladang. Ketikadiapulangdan sudahdekat rumah, diamendengar suara
musik dan gaduhnya orang menari. 26 Lalu dia memanggil seorang
pelayan yang bekerja di rumahnya dan bertanya, ‘Kenapa ada pesta di
rumah ini?’ 27 Pelayan itu menjawab, ‘Adiknya Tuan sudah kembali.
Dan bapaknya Tuanmenyuruh kamimemotong anak sapi yang gemuk,
karena dia sudahmendapatkan anaknya kembali dengan selamat.’

28 “Lalu anak sulung itu sangatmarah dan tidakmaumasuk ke dalam
rumah. Kemudian bapaknya keluar dan membujuk dia supaya masuk.
29 Tetapi anak itu menjawab bapaknya, ‘Tidak mau! Bertahun-tahun
lamanya saya bekerja untukmu dan selalu menaati perintahmu. Tetapi
seekor anak kambing pun belum pernah kamu berikan kepada saya
supaya sayabisabersenang-senangdengan teman-temansaya! 30Tetapi
baru saja kembali anak bungsumu itu— yang sudah menghabiskan
hartamudengan para pelacur, lalu kamu langsungmemotong anak sapi
yang terbaik baginya!’

31 “Lalu bapak itu berkata, ‘Benar, Nak, kamu selalu bersama saya,
dan semua milik saya, milikmu juga. 32 Tetapi sudah seharusnya kita
bersukacita dan merayakan kepulangan adikmu! Karena dulu saya
pikir adikmu ini seperti sudahhilangdanmati, tetapi ternyatadiamasih
hidup dan bertemu kembali dengan kita di sini.’ ”

16
Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur

1 Yesus berkata lagi kepada murid-murid-Nya, “Adalah seorang kaya
yang mempunyai seorang bendahara yang mengurus hartanya. Orang
kaya itu mendengar berita bahwa bendaharanya itu menghambur-
hamburkan kekayaannya. 2 Lalu orang kaya tersebut memanggil ben-
daharanya itu dan berkata, ‘Saya sudah mendapat laporan yang jelek
tentang pekerjaanmu. Karena itu saya akan memecat kamu sebagai
bendahara saya. Tetapi sebelumnya berikanlah dulu laporan tentang
semua harta saya yang sudah kamu urus itu.’

3 “Lalu bendahara itu berkata dalam hatinya, ‘Apakah yang harus
saya lakukan sekarang?! Karena tuan saya pasti akan memecat saya!
Saya tidak bisa menjadi tukang kebun, karena saya tidak kuat. Kalau
saya menjadi pengemis saya malu! 4 Baiklah, sekarang saya tahu apa
yang akan saya lakukan! Saya harus bertindak dengan cerdik kepada
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beberapa orang supaya mereka bersedia menerima saya di rumahnya
ketika saya dipecat sebagai bendahara.’

5 “Lalu dia memanggil setiap orang yang berutang kepada tuannya.
Kepadaorangpertamadiaberkata, ‘Berapautangmukepada tuansaya?’
6 Jawab orang itu, ‘Seratus tempayan*minyak zaitun.’
“Lalu bendahara itu berkata, ‘Sobat, inilah surat utangmu. Duduklah

dan segeralah tulis di situ menjadi lima puluh tempayan saja!’
7 “Kepada orang berikut bendahara itu berkata, ‘Berapa utangmu?’
“Kata orang itu, ‘Seribu keranjang† gandum.’
“Katanya kepada orang itu, ‘Sobat, inilah surat utangmu. Tulislah di

situ menjadi delapan ratus saja!’
8 “Lalu, ketika orang kaya itu mengetahui tindakan bendaharanya

yang tidak jujur itu, dia berkata, ‘Wah, cerdik juga dia— ya?!’ ”
Lalu Yesus menjelaskan kepada murid-murid-Nya, “Memang bi-

asanya orang-orang yang hidupnya hanya memikirkan dunia ini lebih
cerdik mengurus masalah duniawi daripada orang-orang yang sudah
menjadiwarganegaraKerajaanTerang—yaitukerajaanAllah. 9Karena
itu Aku sungguh-sungguh berkata kepada setiap kalian: Gunakanlah
kekayaan dunia ini untuk mencari sahabat— yaitu sahabat duniawi
dan surgawi, supaya pada waktu kekayaanmu itu habis, kamu akan
diterima di dalam berbagai rumah yang selama-lamanya.

10“Setiaporangyangbisadipercayadalamhal-hal kecil jugaakanbisa
dipercaya dalam hal-hal besar. Dan setiap orang yang tidak jujur dalam
hal-hal kecil juga tidak akan jujur dalam hal-hal besar. 11 Jadi, kalau
kamu ternyata tidak bisa dipercaya untuk mengurus harta duniawi
dengan jujur, maka Allah tidak akan mempercayakan harta surgawi
kepadamu. 12 Dan kalau ternyata kamu tidak bisa dipercaya untuk
mengurus harta yang sebenarnya bukan milikmu— tetapi milik Allah,
maka kamu tidak akan diizinkanmemiliki apa pun di surga.

13 “Perhatikanlah contoh ini: Tidak baik kalau seseorangmempunyai
dua majikan. Karena tidak mungkin dia melayani kedua-duanya den-
ganbaik. Tentudia akanmengasihi dan setia kepadamajikan yang satu,
tetapi benci dan masa bodoh terhadap majikan yang lain. Demikian
juga, kamu tidak bisa menjadi hamba Allah dan sekaligus menjadi
hamba uang.”

Yesusmenunjukkan berbagai kesalahan orang-orang Farisi✡
14 Ketika orang-orang Farisi mendengar ajaran-Nya itu, mereka

mengejek Yesus, karena mereka mata duitan. 15 Lalu Yesus berkata
kepada mereka, “Kalian selalu berusaha supaya orang-orang lain
memuji kalian sebagai orang baik, tetapi Allah tahu isi hati kalian!
Karena hal apa pun di dunia ini yang dipuji oleh manusia dibenci oleh
Allah.

16 “Hukum Taurat dan tulisan para nabi sudah berlaku untuk men-
gajarkan kehendak Allah tentang bagaimana cara hidup manusia yang
seharusnya— sampai pada saat Yohanes Pembaptis mulai mengajar.
Sejak saat itu, Kabar Baik tentang kerajaan Allah mulai diberitakan.
Hendaklah setiap orang berusaha keras untuk bisa masuk ke dalam
* 16:6 tempayan Satu tempayan berisi kira-kira tiga puluh liter. † 16:7 seribu keranjang
Secara harfiah, ukuran “seratus kor.” Setiap kor berisi sepuluh atau sebanyak dua belas
keranjang besar. ✡ 16:13 Mat. 5:18; 11:12-13
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kerajaan Allah itu. 17 Tetapi langit dan bumi lebih gampang hilang
lenyap daripada satu titik dari Hukum Taurat batal.

18 “Setiap suami yangmenceraikan istrinya lalu kawin atau nikah lagi
dengan perempuan lain, maka laki-laki itu berzina. Dan laki-laki yang
mengawini atau menikahi perempuan yang diceraikan suaminya, dia
juga berzina.”

Perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus
19Yesus jugamengajarmereka denganmenggunakan perumpamaan

ini: “Adalah seorang kaya yang selalu memakai jubah yang indah
dan dibuat dari kain halus. Setiap hari dia memuaskan keinginannya
dengan hidup serbamewah. 20Adalah juga seorang pengemis bernama
Lazarus.‡ Setiap hari dia terbaring di pintu gerbang rumah orang kaya
itu. Badan Lazarus penuh dengan luka bernanah dan busuk. 21Lazarus
sangat lapar dan hanya berharap bisa makan sisa-sisa makanan yang
jatuh terbuang dari meja makan orang kaya itu. Tetapi hal yang lebih
menjijikkan lagi, anjing-anjing biasa datangmenjilati luka-lukanya itu.

22 “Kemudian matilah Lazarus, lalu para malaikat mengantarnya ke
tempat yang terhormat di samping Abraham. Orang kaya itu juga
mati lalu dikuburkan. 23 Sementara orang kaya itu tersiksa di dalam
neraka,§ dia melihat ke atas. Dari jauh dia melihat Abraham dan
Lazarus. Lazarus duduk di tempat yang terhormat di samping Abra-
ham. 24Kemudian orang kaya itu berteriak, katanya, ‘Bapak Abraham,
kasihanilah saya! Saya sangat tersiksa di dalam api ini! Jadi tolonglah
saya. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air lalu
datang ke sini untukmembasahi lidah saya.’

25 “Tetapi jawab Abraham, ‘Anakku, ingatlah! Kamu sudah puas
menerima hal-hal yang baik ketika kamu hidup di dunia. Sedangkan
Lazarus hanya menerima hal-hal yang buruk. Sungguh adil kalau
sekarang dia terhibur di sini sedangkan kamu tersiksa di situ. 26 Selain
itu, di antara kamidankamudibuat jurang yang sangat dalam, sehingga
tidak ada orang yang bisamenyeberang dari sini ke situ dan dari situ ke
sini.’

27 “Kata orang kaya itu, ‘Kalau begitu, saya mohon kepada Bapak
untuk menyuruh Lazarus ke rumah orang tua saya. 28 Karena lima
saudara saya ada di sana. Suruhlah Lazarus pergi memperingatkan
mereka, supaya mereka jangan sampai ikut masuk ke tempat yang
penuh penderitaan ini!’

29 “Tetapi Abraham berkata, ‘Ada pada mereka buku-buku Taurat
Musa dan para nabi. Hendaklah mereka menaati 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 kepada mereka,
mereka akan bertobat.’

31 “Tetapi Abraham menjawabnya, ‘Kalau mereka tidak menaati apa
yang tertulis dalam buku-buku Taurat Musa dan tulisan para nabi,
‡ 16:20 Lazarus Orang miskin Lazarus dalam perumpamaan ini berbeda dengan Lazarus—
sahabat Yesus yang dihidupkan oleh Yesus dari kematian (Yoh. 11). § 16:23 neraka Secara
harfiah, “Hades.” Hadesmempunyai arti sama dengan kata ‘Syeol’ dalambahasa 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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mereka tetap tidak akan percaya sekalipun ada orang yang mati hidup
kembali dan datangmemperingatkanmereka.’ ”

17
BeberapaNasihat✡

1 Yesus berkata kepada para murid-Nya, “Di dalam dunia ini, pasti
akan selalu ada godaan-godaan sehingga orang-orang jatuh ke dalam
dosa. Tetapi celakalah orang yang menyebabkan hal-hal itu terjadi.
2Kalau ada orang yangmenyebabkan orang yang belum dewasa secara
rohani— seperti anak-anak ini, untuk berdosa, orang itu akan menda-
pathukumanyangberat sekalidariAllah. Daripadadiamelakukandosa
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 menye-
babkan orang yang belum dewasa secara rohani jatuh ke dalam dosa!
3Karena itu berjaga-jagalah terhadap diri kalian! Jangan sampai kalian
melakukan hal yang seperti itu!
“Kalau saudaramuseimanmelakukankesalahankepadamu, tegurlah

dia. Kalau dia menyesali kesalahannya, maafkanlah dia. 4 Bahkan
kalau diamelakukan kesalahan lagi kepadamu tujuh kali dalam sehari,
dan tujuh kali juga dia datang kepadamu dan berkata, ‘Saya menyesali
kesalahan saya itu, dan karena itu saya minta maaf,’ hendaklah kamu
memaafkan dia.”

Keyakinan yang bisamemindahkan pohon
5 Lalu kedua belas rasul itu berkata kepada Tuhan, “Tolonglah kami

supaya kami lebih percaya lagi kepada Allah.”
6 Lalu Tuhan berkata, “Kalau keyakinanmu sebesar biji sawi, kamu

bisa berkata kepada pohon† ini, ‘Tercabutlah dari tanah dan tertanam-
lah di laut,’ maka pohon itu akan taat kepada perintahmu.”

Jadilah budak Allah yang rendah hati
7 “Kalau di antara kalian ada seseorang yang mempunyai seo-

rang budak yang membajak di ladang atau menggembalakan domba-
dombamu, ketika budak itu pulang dari ladang pastilah kamu tidak
akan berkata kepadanya, ‘Mari masuk dan makan.’ 8Melainkan kamu
akan berkata kepada budakmu itu, ‘Siapkan makanan untuk saya.
Pakailahpakaianyangdisediakanuntuk tugasdalamrumah. Layanilah
sayadimejamakan sampai saya selesaimakan. Sesudah itukamuboleh
makan.’ 9 Dan kamu tidak perlu berterima kasih kepada budak itu
ketika dia sudah selesaimelakukanhal-hal yangdiperintahkanolehmu.
10Hendaklah kamumasing-masing juga seperti itu. Ketika kamu sudah
melakukan semua 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
✡ 17: Mat. 18:6-7, 21-22; Mrk. 9:42 * 17:2 batu besar Secara harfiah, “batu gilingan.”
Maksudnya batu besar yang diputar dengan tenagamanusia atau keledai untukmenggiling biji
gandum untuk mengolahnya menjadi tepung terigu. † 17:6 pohon Secara harfiah, “pohon
murbei.” Buahnya kecil, manis, dan agak hitam.
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11KetikaYesus dalamperjalanankeYerusalem,Dia berjalanmelewati
daerahperbatasanSamariadanGalilea. 12WaktuDiamemasuki sebuah
desa, sepuluh orang laki-laki yang sakit kulit yang menular datang
kepada-Nya, tetapi mereka berdiri agak jauh. 13 Lalu mereka berseru
kepada-Nya, “Tuhan Yesus, kasihanilah kami.”

14SambilmelihatmerekaYesusberkata, “Pergilahdanperlihatkanlah
diri kalianmasing-masing kepada imam.”
Lalu mereka pun pergi dan ketika mereka dalam perjalanan, mereka

sembuh. 15 Tetapi ketika salah satu dari mereka melihat bahwa
dia sudah sembuh, dia kembali kepada Yesus sambil memuji Allah
dengan suara keras. 16 Lalu dia bersujud di depan kaki Yesus dan
bersyukur kepada-Nya. Orang itu bukanlah orang Yahudi, tetapi orang
Samaria.‡ 17 Lalu Yesus berkata, “Ada sepuluh orang yang sudah Ku-
sembuhkan— bukan?! Jadi kenapa yang sembilan orang lagi tidak
kembali? 18Kasihan! Hanya orang yang bukan Yahudi ini saja kembali
untuk bersyukur kepadaAllah.” 19KemudianYesus berkata kepadanya,
“Berdirilah dan pergilah. Karena kamu percaya kepada-Ku, kamu
menjadi sembuh.”

Kerajaan Allah dan kedatangan Kristus✡
20Beberapa orang Farisi bertanya kepada Yesus, “Kapan Allah datang

untukmendirikan kerajaan-Nya?”
Jawab Yesus, “Kerajaan Allah tidak akan mulai didirikan dengan

tanda-tanda yang bisa dilihat. 21 Orang-orang tidak akan berkata,
‘Ibukota kerajaan Allah ada di sini,’ atau ‘Allah sudah mendirikan
kerajaan-Nya di sana.’ Karena pemerintahan Allah di tengah-tengah
kita sudah berjalan.”§

22 Kemudian Dia berkata kepada murid-murid-Nya, “Akan datang
waktunya nanti, kalian akan sangat merindukan-Ku seperti ini, ‘Oh,
alangkahbaiknya kalauYesus kembali hari ini danmemerintah 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— Anak Manusia,
kembali. 25Tetapi sebelumnya Aku harus banyakmenderita dan orang-
orang yang hidup pada zaman sekarang akanmenolak Aku.

26 “Sama seperti keadaan orang-orang yang hidup pada zaman Nuh,
begitu jugalah yang akan terjadi pada hari kedatangan-Ku. 27 Karena
mereka itu tidak berpikir bahwa bencana akan menimpa mereka.
Mereka sibuk makan dan minum, laki-laki menikahi perempuan,
dan perempuan dinikahi laki-laki. Mereka terus hidup seperti bi-
asanya sampai tiba waktunya Nuh masuk ke dalam perahu besar, lalu
datanglah banjir besar dan binasalahmereka semua.
‡ 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. ✡ 17:19 Mat. 16:25; 24:23-28, 37-41 § 17:21 Ayat 21b Kalimat
terakhir juga dapat diterjemahkan, “KarenaAllahmemerintah sebagai Raja di dalamdiri kalian
masing-masing.” * 17:22 AnakManusia Lihat catatan di Luk. 5:24.
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28 “Hari kedatangan-Ku juga akan tiba seperti bencana yang terjadi
pada zaman Lot. Penduduk Sodom hidup seperti biasanya. Ada yang
sibukmakandanminum, 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 danbelerang turun
dari langit dan membinasakan mereka semua. 30 Begitu juga, tanpa
disangka-sangka orang, hari di mana Aku datang untuk memerintah
sebagai AnakManusia akan terjadi secara tiba-tiba.

31“Padahari itu, orangyangberadadi teras rumah† janganlahdiama-
suk ke dalam kembali untuk mengambil 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 akan ditinggalkan. 35-36 Dan di tempat
lain, dua orang perempuan sedang menggiling gandum dengan batu
gilingan. Yangsatuakandibawa, danyangsatu lagi akanditinggalkan.”‡

37 Lalu murid-murid Yesus bertanya kepada-Nya, “Di mana hal itu
akan terjadi, Tuhan?”
Jawab-Nya, “Keadaan nanti akan seperti yang sering dikatakan, ‘Di

mana ada bangkai, di situ juga burung-burung pemakan bangkai selalu
berkumpul.’ ”§

18
Allah pasti akanmenjawab doa umat-Nya

1Yesus menyampaikan kepada para murid-Nya suatu perumpamaan
yang menggambarkan bahwa betapa pentingnya mereka tetap saja
berdoa dan jangan putus asa. 2 Kata-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 yangmau
merugikan saya itu.’ 4Cukup lama juga hakim itumenolak untukmeno-
long janda itu. Tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, ‘Biarpun
saya tidak menghormati Allah atau tidak peduli kepada siapa pun,
5 tetapi karena janda ini terus saja datang mengganggu saya, sebaiknya
saya memutuskan perkaranya dengan adil. Dengan begitu, dia tidak
akan datang lagi menyusahkan saya.’ ”
† 17:31 di teras rumah Secara harfiah, “di atas rumah.” Di negeri Israel bagian atas
rumah-rumah adalah datar dan digunakan seperti orang-orang Indonesia menggunakan teras
atau halaman rumah. ✡ 17:32 Kej. 19:15-17, 26 ‡ 17:35-36 Ayat 36 Beberapa salinan
bahasaYunani yangkunomenambahkata-katayangdariMat. 24:40: Duaorang laki-laki sedang
bekerja di ladang. Yang satu akan dibawamalaikat, dan satu lagi akan ditinggalkan. § 17:37
Kutipan peribahasa Ada beberapa tafsiran arti dari peribahasa kepada murid-murid Yesus.
Di antara lain, 1) Kedatangan Kristus nanti akan jelas terlihat. 2) Hukuman Allah pasti akan
menimpa orang-orang yangmati secara rohani.
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6Lalu Tuhan berkata, “Perhatikanlah apa yang dikatakan oleh hakim
yang tidak adil itu! 7Kalau hakim itu bisa menolong perkara janda itu,
pastilah Allah akan menolong umat-Nya yang Dia sendiri sudah pilih
— yang terus memohon kepada-Nya siang dan malam. Dia akan men-
jawab doa mereka tanpa menunda-nunda waktunya! 8 Aku sungguh-
sungguh berkata kepada kalian: Allah akan segeramemutuskan semua
perkara mereka dengan adil. Biarpun begitu, ketika Anak Manusia—
yaitu Aku, datang kembali, belum tentu Aku menemukan orang-orang
yangmasih percaya kepada-Ku di dunia ini.”

Perumpamaan tentang cara berdoa seorang Farisi dan penagih pajak
9 Ada orang-orang yang hadir di situ merasa diri mereka benar di

hadapan Allah dan oleh karena itu mereka menganggap diri mereka
lebih baik dari orang lain. Jadi Yesus menyampaikan perumpamaan
yang berikut ini: 10 “Adalah dua orang pergi ke teras Rumah Allah
untuk berdoa— yang satu orang Farisi dan yang satu lagi penagih pajak.
11 Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dengan membanggakan dirinya
sendiri, ‘Ya TUHAN, saya berterima kasih kepada-Mu karena saya tidak
berdosa seperti orang-orang lain — dan khususnya seperti penagih
pajak yang di sana. Karena saya tidakmencuri, tidakmenipu, 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 kebiasaan orang Yahudi
waktu berdoa,* tetapi dengan hati yang sangat sedih danmenyesal† dia
berdoa, ‘Ya Allah, kasihanilah saya orang berdosa ini!’ 14Aku sungguh-
sungguh berkata kepada kalian: Ketika kedua orang itu pulang ke
rumahmerekamasing-masing, doa penagih pajak itulah yang diterima
Allah— bukan doa orang Farisi itu. Karena siapa yang meninggikan
dirinya akan direndahkan oleh Allah, dan siapa yang merendahkan
hatinya akan ditinggikan-Nya.”

Yesusmenyambut anak-anak✡
15Orang-orangmembawaanak-anakmerekayangmasihkecil kepada

Yesus supaya Dia menjamah anak-anak itu dan memberkati mereka.
Tetapi ketika para murid-Nya melihat hal itu mereka melarang orang-
orang itu dengan keras. 16 Tetapi Yesus memanggil anak-anak itu
dan berkata, “Biarkanlah anak-anak itu datang kepada-Ku dan jan-
gan melarang mereka. Karena orang-orang yang seperti inilah yang
menjadi warga kerajaan Allah. 17 Yang Ku-katakan ini benar: Kamu
harusmenerimakerajaanAllahseperti seoranganakmenerimasesuatu
dari orang tuanya. Kalau tidak begitu, kamu tidak akan masuk ke
dalamnya.”
* 18:13 seperti kebiasaan orang Yahudiwaktu berdoa Kata-kata ini ditambah supaya pembaca
zaman sekarang mengerti maksud Lukas dalam ayat ini. Kebiasaan berdoa pada zaman
sekarang menundukkan kepala— lebih seperti penagih pajak dalam cerita ini, sedangkan
kebiasaan berdoa orang Yahudi pada zaman Yesus memanjatkan doa-doanya ke surga dengan
melihat ke atas. Tentu orang Farisi dalam perumpamaan ini mengikuti kebiasaan berdoa
denganmelihat ke surga. † 18:13 denganhati yang sangat sedihdanmenyesal Secaraharfiah,
“sambil memukul-mukul dadanya.” Dalam kebudayaan orang Yahudi, memukul dada adalah
tanda sangat sedih, meratap, dan menyesal. Lihat juga Luk. 23:48. ✡ 18:14 Mat. 19:13-15;
Mrk. 10:13-16
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Orang kaya sangat sulit masuk ke dalam kerajaan Allah✡
18SeorangpemimpinYahudi bertanyakepadaYesus, “Guruyangbaik,

apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan hidup yang selama-
lamanya?”

19 Tetapi Yesus bertanya kembali kepadanya, “Kenapa kamu men-
gatakan Aku baik? Hanya Allah saja yang baik. Tidak ada yang lain.
20 Kamu tentu sudah tahu perintah ini: ‘Jangan berzina, jangan mem-
bunuh, jangan mencuri, 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 jual-
lah semuamilikmu. 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 yang dikatakan Yesus itu, dia menjadi sangat sedih, karena dia
sangat kaya dan tidakmaumenjual hartanya.

24 Ketika Yesus melihat bagaimana orang kaya itu menanggapi
perkataan-NyaDia berkata, “Betapa sulitnya orang kayamenjadiwarga
kerajaan Allah! 25 Lebih gampang seekor unta masuk melewati lubang
jarum‡ daripada seorang yang kayamasuk ke dalam kerajaan Allah.”

26Mendengar hal itu, yang hadir di situ berkata, “Wah! Kalau begitu,
siapa yang bisa selamat danmasuk surga?”

27 Tetapi Yesus menjawab, “Apa yang tidak bisa dilakukan manusia,
Allah sanggupmelakukannya.”

28 Lalu Petrus berkata kepada-Nya, “Bagaimana dengan kami? Kami
sudahmeninggalkan semuamilik kami danmengikut Engkau.”

29 Jawab Yesus kepada mereka, “Apa yang Ku-katakan ini sungguh
benar: Setiap orang yang meninggalkan rumahnya, istrinya, saudara-
saudarinya, orang tuanya, atau anak-anaknya demi kerajaan Allah,
30 maka dalam hidupnya yang sekarang juga, dia pasti akan mener-
ima kembali hal-hal tersebut secara berlipat ganda. Dan pada zaman
yang akandatang, Allah akanmemberikanhidup yang selama-lamanya
kepadanya.”

Yesusmemberitahukan tentang kematian-Nya✡
31 Yesus mengumpulkan kedua belas murid-Nya secara tersendiri

dan berkata kepada mereka, “Sekarang kita menuju Yerusalem. Di
sanalah akan terjadi segala sesuatu yang dahulu ditulis oleh para nabi
tentang Anak Manusia— yaitu Aku. 32 Jadi sesuai dengan yang sudah
dinubuatkan, Aku akan diserahkan kepada para pembesar yang bukan
orang Yahudi. Dan mereka akan menghina, menyiksa, dan meludahi
Aku. 33 Sesudah mereka mencambuki Aku, mereka akan membunuh
Aku. Tetapi pada hari yang ketiga sesudah Aku mati, Aku akan hidup
kembali.” 34 Tetapi murid-murid-Nya sama sekali tidak mengerti apa
yang dikatakan Yesus itu. Arti perkataan-Nya itu tersembunyi bagi
mereka.
✡ 18:17 Mat. 19:16-30; Mrk. 10:17-31 ✡ 18:20 Kel. 20:12-16; Ul. 5:16-20 ‡ 18:25 lubang
jarum Lihat catatan di Mat. 19:24. ✡ 18:30 Mat. 20:17-19; Mrk. 10:32-34
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Yesusmembuat si buta bisamelihat✡
35 Ketika Yesus dan para murid-Nya hampir tiba di kota Yeriko, ada

seorang buta sedang duduk mengemis di pinggir jalan. 36 Karena dia
mendengar suara orang banyak melewati jalan itu, lalu dia bertanya
kepada orang-orang di situ, “Apa yang sedang terjadi?”

37Merekamemberitahu dia, “Yesus orang Nazaret sedang lewat.”
38 Karena itu dia berseru, “Yesus, Keturunan Daud,§ kasihanilah

saya!”
39 Tetapi orang-orang yang berjalan di depan Yesus menyuruh dia

diam. Tetapi dia semakin keras berteriak, “Yesus, Keturunan Daud,
kasihanilah saya!”

40 Kemudian Yesus berhenti dan menyuruh orang buta itu dituntun
kepada-Nya. Ketika orang buta itu mendekat, Yesus bertanya, 41 “Apa
yang kamumau Aku perbuat bagimu?”
Kata orang itu, “Tuhan, tolonglah supaya saya bisa melihat kembali.”
42 Yesus berkata kepadanya, “Kalau begitu melihatlah! Karena kamu

percaya kepada-Ku, maka sekarang kamu bisa melihat.”
43Saat itu juga orang itu bisamelihat lagi, lalumengikut Yesus sambil

memuji-muji Allah. Dan orang banyak yang melihat kejadian itu juga
memuji-muji Allah.

19
Zakeus bertemu Yesus dan bertobat

1 Kemudian Yesus dan para murid-Nya memasuki kota Yeriko dan
meneruskan perjalanan mereka melalui kota itu. 2 Di kota itu ada
seorang kepala penagih pajak yang kaya, namanya Zakeus. 3Dia ingin
melihat wajah Yesus, tetapi tidak bisa karena terlalu banyak orang
berkerumun di sekeliling-Nya, lagi pula badannya pendek. 4Karena 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! Karenahari ini Allahmau supaya
Akumenginap di rumahmu.”

6 Dia segera turun dari pohon itu dan dengan sukacita dia mener-
ima Yesus di rumahnya. 7 Ketika melihat kejadian itu, semua orang
bersungut-sungut lalu berkata, “Ih! Dia akanmenginap di rumah orang
berdosa.”*

8 Tetapi berdirilah Zakeus dan berkata kepada Yesus, “Ya Tuhan,
separuh dari harta saya, akan saya berikan kepada orang-orangmiskin.
Siapa saja yang saya tipu pajaknya, akan saya kembalikan kepadanya
empat kali lipat.”

9 Lalu waktu orang banyak itu masih mendengar, Yesus berkata
kepadanya, “Hari ini Allah sedang bekerja untukmenyelamatkan kamu
✡ 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 keluarga Daud. Karena sebelum Yesus datang, nabi-nabi sudah bernubuat bahwa
RajaPenyelamatakandatangdariketurunanRajaDaud. Jadi semuaorangYahudimenyebutkan
Raja Penyelamat sebagai ‘KeturunanDaud’. Karena nubuat nabi-nabi itu, mereka juga berpikir,
“Dia juga akan menyembuhkan orang sakit dan buta.” Jadi orang buta ini sudah tahu bahwa
Yesus bukan orang biasa. Lihat Yes. 29:18-19; 35:4-6; 42:6-7. * 19:7 orang berdosa Lihat
catatan di Luk. 3:12.
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dan keluargamu. Hari ini sudah nyata bahwa kamu juga keturunan
Abraham! 10Karena memang, Anak Manusia— yaitu Aku, diutus oleh
Allah untukmencari danmenyelamatkan orang-orang yang tersesat.”

Perumpamaan tentang budak yang setia dan yang kurang setia✡
11 Di Yeriko, rombongan Yesus sudah dekat dengan kota tujuan

mereka, karena Yerusalem dekat dengan Yeriko. Tetapi banyak orang
menyangka bahwa waktu Yesus tiba di Yerusalem, Dia akan segera
mendirikan kerajaan Allah dan negeri Israel akan bebas dari penja-
jahan 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 sepu-
luh orang budaknya dan memberikan satu uang logam emas besar†
kepada mereka masing-masing. Katanya kepada mereka, ‘Sementara
aku pergi, pakailah uang itu sebagai modal kalian untuk berdagang.’
14 Tetapi penduduk negeri itu benci kepada bangsawan itu. Sesudah
dia berangkat mereka mengirim beberapa orang utusan kepada raja
agung yang berencana mengangkat dia sebagai raja wilayah itu untuk
menyampaikan, ‘Kami tidakmau orang ini menjadi raja atas kami.’

15 “Biarpun begitu, bangsawan itu tetap diangkatmenjadi raja. Ketika
dia kembali ke wilayah itu, dia menyuruh orang memanggil budak-
budaknya yang menerima uang itu, supaya dia mendengar laporan
merekamasing-masing tentang berapa keuntungan yangmereka dapat
dari usaha dagangmereka. 16Budak yang pertama datang dan berkata,
‘Ya raja, saya memulai usaha dengan satu uang logam emas yang Tuan
berikan itu. Saya sudah menghasilkan sepuluh uang logam emas lagi.’
17 Raja itu berkata kepadanya, ‘Bagus! Kamu adalah budak yang baik!
Karena dalam tanggung jawab yang kecil kamu bisa dipercaya, maka
kamu akanmemerintah atas sepuluh kota.’

18 “Kemudian budak yang kedua datang dan berkata, ‘Ya Raja, saya
memulai usaha dengan satu uang logam emas yang Tuan berikan itu.
Saya sudah menghasilkan lima uang logam emas lagi.’ 19 Raja itu
berkata juga kepadanya, ‘Kamu akanmemerintah atas lima kota.’

20 “Lalu budak yang lain datang dan berkata, ‘Ya Raja, inilah satu
uang logam emas yang Tuan berikan itu. Saya menyimpannya dalam
sepotong kain. 21 Saya takut kepada Tuan Raja, karena Tuan adalah
orang yang kejam yang mengambil banyak dari usaha orang lain. Con-
tohnya, Tuanmenuai di tempat yang Tuan tidak pernahmenanam, dan
mengambil hasil di tempat yang Tuan tidak pernahmenabur.’

22 “Raja itu berkata kepadanya, ‘Hei budak yang tidak berguna!
Saya akan mengadili kamu sesuai dengan apa yang kamu sendiri
katakan. Kamusudah tahubahwasayaadalahorangyang “kejam” yang
mengambil banyak dari usaha orang lain. 23 Kalau begitu seharusnya
kamu menabung uang saya itu di bank, supaya waktu saya kembali,
saya mendapat uang itu ditambah dengan bunganya.’ 24 Lalu raja itu
berkata kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, ‘Ambil uang itu

✡ 19:10 Mat. 25:14-30 † 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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dari dia dan berikan kepada budakku yangmenghasilkan sepuluh uang
logam emas itu.’

25 “Tetapi orang-orang itu berkata kepada raja itu, ‘Wah, Tuan Raja,
jangan begitu! Orang itu sudahmempunyai sepuluh uang logam emas!’

26 “Jawab raja itu, ‘Saya sungguh-sungguh berkata kepada kalian:
Setiap orang yang setia mengusahakan apa yang diberikan Allah
kepadanya akandiberi lagi kepadanya. Tetapi kepada setiap orang yang
tidak setia mengusahakan apa yang diberikan kepadanya, apa yang
masih ada padanya akan diambil. 27 Tetapi sekarang tentang orang-
orang yang benci kepadaku dan yang tidakmenginginkan sayamenjadi
raja: 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 de-

pan mereka dan meneruskan perjalanan menuju Yerusalem. 29Ketika
mereka sudah mendekati desa Betfage dan Betania— di bukit yang
bernama Bukit Zaitun, Dia menyuruh dua orang murid-Nya dengan
berkata, 30 “Pergilah ke desa yang di depan itu. Begitu kalian masuk,
kalian akan menemukan seekor keledai muda yang belum pernah
ditunggangiorangdanyangsedang terikatdekat rumahseseorang. Lep-
askanlah ikatannya dan bawalah ke sini. 31Kalau seseorang bertanya,
‘Kenapa kalian melepaskan ikatannya?’ jawablah dia, ‘Tuhan membu-
tuhkannya.’ ”

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 men-
galasi punggung keledai itu dengan jubah-jubah mereka— kemudian
membantu Yesus naik ke atas punggungnya. 36Dan orang banyak yang
melihat Diamenunggangi keledai itu dan berangkat ke Yerusalem terus
menggelar jubah-jubah mereka di sepanjang jalan yang dilewati oleh
Yesus.

37 Ketika Yesus hampir tiba di Yerusalem— di jalan menurun pada
Bukit Zaitun, paramurid-Nya dan semua orang banyak yangmengikut-
Nya bersukacita memuji Allah dengan suara keras. Mereka memuji
AllahkarenasemuakeajaibanyangdilakukanYesusyangsudahmereka
lihat. 38Mereka berseru-seru,
“Biarlah TUHANmemberkati raja Israel yang baru ini!

Raja kita ini yang datangmewakili TUHAN!✡
Sekarang kita akan berdamai dengan TUHAN di surga!

Kemuliaan bagi TUHAN di tingkat surga yang tertinggi!”
39 Beberapa orang Farisi di antara orang banyak itu berkata kepada

Yesus, “Guru, suruhlah para pengikutmu itu diam!”
40 Tetapi jawab-Nya, “Aku sungguh-sungguh berkata kepada kalian:

Kalau mereka diam, maka batu-batu yang ada di sepanjang jalan ini
akan bersorak dengan kata-kata yang sama.”
✡ 19:27 Mat. 21:1-11; Mrk. 11:1-11; Yoh. 12:12-19 ✡ 19:38 Mzm. 118:25-26
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Yesusmeratapi kehancuran Yerusalem
41 Ketika Yesus semakin dekat dengan Yerusalem, Dia memandang

kota itu lalu meratapinya, 42 “Kasihan sekali, hai kalian penduduk
Yerusalem! Alangkah baiknya kalau hari ini kalian tahu caranya
berdamaidenganAllah, tetapi tidakmungkinkalianmengerti sekarang!
43Karena akan datang masanya ketika para musuh kalian mengepung
kota ini, menimbun tanah untukmemasuki temboknya, dan akan terus
menyerang kalian dari segala arah. 44 Mereka akan membunuh selu-
ruh penduduk kota kalian ini dan menghancurkan semua tembokmu
sampai rata dengan tanah, sampai tidak akan ada batu yang tinggal
tersusun. Hal itu akan terjadi karena kalian tidak menyadari artinya
hari-hari yang sedang terjadi sekarang ini— yaitu waktu Aku sebagai
wakil Allahmengunjungi kalian.”

Yesus di teras Rumah Allah✡
45 Lalu Yesus masuk ke teras Rumah Allah dan mengusir para peda-

gang yang sedang berjualan di sana. 46 Kata-Nya kepada mereka, “Di
dalam Kitab Suci Allah berkata,
‘Rumah-Ku akan dikhususkan sebagai tempat berdoa.’✡
Tetapi kalian sudah mengubahnya menjadi ‘tempat persembunyian
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 membunuh Dia. 48 Tetapi
mereka tidak menemukan cara apa yang bisa mereka lakukan, karena
di sekeliling-Nya selalu banyak orang sangat tertarik untuk menden-
garkan setiap kata dari ajaran-Nya.

20
Yesus ditanya tentang hak-Nya untuk mengubahkan kebiasaan orang

Yahudi✡
1Ketika Yesus sedangmenyampaikan ajaran-Nya danmemberitakan

KabarBaik tentang kerajaanAllah kepada orangbanyakdi teras Rumah
Allah, datanglah kepada-Nya para imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan
para pemimpin orang Yahudi. 2 Mereka bertanya kepada-Nya, “Coba
katakan kepada kami: Siapa yang memberikan hak kepadamu untuk
mengajar dan mengubah kebiasaan-kebiasaan kami? Atas nama siapa
kamumelakukan semua hal itu?”

3 Jawab-Nya kepada mereka, “Aku juga mau menanyakan sesu-
atu kepada kalian. Coba kalian jawab pertanyaan-Ku ini: 4 Siapa
yang memberikan hak kepada Yohanes Pembaptis untuk membaptis?
Apakah Allah yang memberikannya,* atau dia bekerja atas kemauan-
nya sendiri?”†

5Lalumerekamembicarakan hal itu di antaramereka 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 kemauannya sendiri,’ maka semua orang
ini akan melempari kita dengan batu! Karena mereka yakin Yohanes
✡ 19:44 Mat. 21:12-17; Mrk. 11:15-19; Yoh. 2:13-22 ✡ 19:46 Yes. 56:7 ✡ 19:46 Yer. 7:11
✡ 20: Mat. 21:23-27; Mrk. 11:27-33 * 20:4 Allah Di sini dan ayat 5, secara harfiah, “dari
surga.” † 20:4 atas kemauannya sendiri Di sini dan ayat 6, secara harfiah, “dari manusia.”
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adalah seorang nabi.” 7 Jadi akhirnya mereka menjawab, “Kami tidak
tahu.”

8 Lalu Yesus berkata kepada mereka, “Kalau begitu Aku juga tidak
akan mengatakan kepada kalian Siapa yang memberikan hak kepada-
Ku untukmelakukan hal-hal itu.”

Perumpamaan yang menunjukkan bahwa orang Yahudi selalu meno-
lak utusan-utusan Allah✡

9Yesus menceritakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Kata-
Nya, “Pada suatu hari seorang pemilik tanah menyuruh hamba-
hambanya menanam pohon anggur di dalam kebun anggurnya yang
besar. Kemudian dia menyewakan kebunnya itu kepada beberapa
orang petani, lalu dia bersama para hambanya pergi ke negeri lain
untuk waktu yang cukup lama. 10 Ketika musim panen anggur sudah
tiba, pemilik kebun itu menyuruh salah satu hambanya pergi menagih
hasil kepada para petani itu, supaya mereka memberikan hasil kebun
yang menjadi bagian pemilik itu. Tetapi setibanya di sana, para petani
itumemukuli si hamba itu,mengusirnya, lalu dia pulangdengan tangan
kosong. 11 Kemudian pemilik kebun itu menyuruh hambanya yang
lain. Tetapi sekali lagi mereka mencaci maki dan memukulinya, men-
gusirnya, lalu dia pulang dengan tangan kosong. 12 Lagi-lagi pemilik
kebun itu menyuruh hambanya yang ketiga. Tetapi mereka memukuli
dia lagi — bahkan sampai melukainya. Lalu mereka menyeretnya
keluar dari kebun itu.

13 “Akhirnya pemilik kebun itu berpikir, ‘Sekarang, apa yang akan
aku lakukan? Aku akan mengutus anakku satu-satunya— yang sangat
kukasihi. Mungkin mereka akan menyegani dan menghormati anakku
sendiri.’ 14 Tetapi ketika para petani itu melihat anak pemilik kebun itu
datang, mereka berkata satu sama lain, ‘Lihat! Yang datang ini adalah
anaknya sendiri! Dia yang akan menjadi ahli waris kebun ini kalau
bapaknya sudah meninggal. Mari kita bunuh dia, supaya kebun ini
menjadi milik kita!’ 15 Lalu mereka menyeret anaknya itu keluar dari
kebun itu danmembunuhnya.
“Jadi coba pikir: Kalau sudah begitu, apa lagi yang akan diperbuat

oleh pemilik kebun itu kepada mereka? 16 Tentu dia sendiri yang akan
datang dan membunuh para petani itu. Lalu dia akan menyewakan
kebunnya itu kepada petani-petani yang lain.”
Lalu orang-orang yang sedang mendengarkan Yesus itu berkata,

“Wah! Jangan sampai hal itu terjadi!” 17 Tetapi Yesus memandangi
mereka dan berkata, “Kalau begitu, coba kalian artikan ayat dari Kitab
Suci ini,
‘Batu yang dianggap tidak berguna oleh tukang-tukang bangunan

sudah dijadikan Allah sebagai batu fondasi yang terutama.’✡
18Dan Aku berkata kepada kalian: Setiap orang yang tersandung pada
batu itu akan hancur. Dan setiap orang yang tertimpa batu itu akan
hancur lebur.”

19Lalu para ahli Taurat dan para imam kepala yang sedang menden-
garkan Yesusmenyadari bahwamelalui perumpamaan itu Yesus sudah
berkata, “Kalian pemimpin Yahudi seperti para petani yang jahat itu!”
Oleh karena itu, mereka ingin menangkap Yesus pada saat itu juga.
✡ 20:8 Mat. 21:33-46; Mrk. 12:1-12 ✡ 20:17 Mzm. 118:22; 1Ptr. 2:4, 7
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Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak yang
mengagumi Yesus itu bisa marah dan langsung bertindak terhadap
mereka.

Para pemimpin Yahudi berusaha membujuk Yesus supaya melawan
pemerintahan Roma✡

20 Karena itu para pemimpin Yahudi mengawasi Yesus dengan baik,
karena mereka berencana memikat Dia untuk berkata sesuatu yang
melawan pemerintahan Roma. Jadi mereka mengirim beberapa orang
mata-mata yang menyamar sebagai orang baik untuk mengajukan be-
berapa pertanyaan kepada-Nya. Kalau jawaban Yesusmelawan pemer-
intahan Roma, mereka berencana langsung menangkap dan menyer-
ahkan Dia ke dalam kuasa gubernur yang ditugaskan oleh pemerintah
Roma. 21Mata-mata itu berkata kepada-Nya, “Guru, kami tahu bahwa
semua ajaran dan perkataan Bapak selalu benar. Bapak tidak takut
pendapat siapa pun tetapi selalu mengajar dengan jujur tentang apa
yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. 22 Jadi, pertanyaan kami:
MenurutHukumTaurat, bolehkah kitamembayar pajak kepada pemer-
intah Roma atau tidak?”

23Tetapi Yesus menyadari bahwamereka mempunyai rencana jahat.
Lalu Dia berkata kepada mereka, 24 “Coba tunjukkan satu keping uang
perak yang biasa dipakai untuk membayar pajak.” Waktu mereka
menunjukkannya kepada-Nya, Dia bertanya, “Ukiran muka siapa yang
ada di sini? Dan nama siapa yang tertulis di sini?”
Jawabmereka, “Raja Roma.”
25Lalu kata-Nya kepadamereka, “Kalau begitu, apa yang perlu kamu

berikan kepada raja, berikanlah! Dan apa yang perlu kamu berikan
kepada Allah, berikanlah!”

26 Jadi mata-mata itu tidak berhasil menjebak-Nya melalui kata-kata-
Nyadihadapanorangbanyak itu. Semuamerekabegitu terheran-heran
mendengar jawaban-Nya itu sehinggamerekamenjadi diam saja.

Orang-orang dari kelompok Saduki bertanya tentang kehidupan kem-
bali 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,
Musa menuliskan peraturan ini untuk kita, ‘Kalau seorang suami mati
dan belummempunyai anak, maka saudaranya hendaklah kawin den-
gan 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. Semua mereka mati dan tidak mempunyai anak dari janda

✡ 20:19 Mat. 22:15-22; Mrk. 12:13-17 ✡ 20:26 Mat. 22:23-33; Mrk. 12:18-27 ‡ 20:27
kelompok Saduki Kebanyakan anggota kelompok Saduki adalah pemimpin agama Yahudi,
dan kebanyakan sebagai imam. Mereka hanya percaya kepada kelima buku pertama dalam
Perjanjian Lama yang ditulis oleh Musa: Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan.
Lihat Kis. 23:8. ✡ 20:28 Ul. 25:5
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itu. 32 Akhirnya janda itu juga mati. 33 Jadi, kalau memang benar
orang-orang yang sudah mati akan dihidupkan kembali, lalu janda itu
akan disebut istri siapa? Karena ketujuh bersaudara itu sudah pernah
menikahi perempuan itu.”

34 Kata Yesus kepada mereka, “Orang-orang di zaman ini memang
menikahi dan dinikahi. 35Di dalam zaman yang akan datang tidaklah
seperti itu. Karena orang-orang yang dianggap layak untuk memper-
oleh hidup yang selama-lamanya tidak akan menikah dan dinikahi.
36 Mereka juga tidak bisa mati lagi, karena mereka akan hidup sela-
manya seperti para malaikat. Mereka juga dianggap anak-anak Allah,
karena Dia yang sudahmembangkitkanmereka.

37 “Tetapi tentang kebangkitan manusia sesudah kematian, itu sudah
dinyatakan dalam cerita tentang semak-semak yang menyala. Karena
TUHAN berkata kepada Musa, ‘Aku adalah Allah Abraham, dan Allah
Isak, dan Allah Yakub.’✡ 38 Allah menyebutkan ketiga nenek moyang
kita itu sebagai orang yang masih tetap hidup dan menyembah-Nya.
Walaupun orang mati tidak lagi di dunia, di hadapan Allah mereka
masih tetap hidup. Karena di hadapan-Nya semua orang tetap hidup.”

39Lalubeberapaahli Taurat berkata, “Guru, jawabanmu tepat sekali!”
40Dan sesudah itu, tidak ada lagi orang yang beranimenguji Dia dengan
pertanyaan seperti itu.

Yesusmenunjukkan bahwaDia bukan hanya keturunan Daud✡
41 Yesus berkata kepada mereka, “Kenapa selalu diajarkan bahwa

Kristus akan datang sebagai keturunan Daud? 42 Karena Daud sendiri
berkata di dalam kitabMazmur,
‘TUHAN Allah berkata kepada Tuhan Penguasa hidupku,
“Duduklah di sebelah kanan-Ku danmemerintahlah sebagai Raja,

43 dan Aku akan mengalahkan semua musuh-Mu dan menjadikan
mereka budak-budak-Mu.” ’✡

44 Jadi Daud sendiri sangat menghormati Kristus dengan menyebut
Dia ‘Tuhan saya’. Kalau begitu, kenapa selalu diajarkan bahwa Raja
Penyelamat hanya berasal dari keturunan Daud?”

Yesusmengajarkan untuk janganlahmencontoh para ahli Taurat✡
45 Sementara orang banyak masih mendengarkan Yesus, Dia berkata

kepada para murid-Nya, 46 “Hati-hatilah! Janganlah kalian mencon-
toh para ahli Taurat. Mereka senang berjalan-jalan dan pamer diri
di tempat umum dengan memakai baju bagus. Dan waktu berjalan
di pasar, mereka senang waktu orang-orang memberi salam kepada
mereka dengan penuh hormat. Dan juga di rumah-rumah pertemuan
atau di pesta-pesta makan, mereka suka duduk di kursi-kursi yang
paling depan. 47 Tetapi mereka juga biasa menipu janda-janda dengan
memakai alasan seperti ini, ‘Saya akan membantumu mengurus harta
suamimu yang sudah mati.’ Tetapi sebenarnya mereka hanya pura-
puramembantu karenamaumencuri banyak dari harta itu. Dan untuk
menutupi kejahatan mereka itu, mereka berdoa panjang-panjang di
rumah pertemuan supaya orang berpikir bahwa mereka orang baik.
Akibat dari perbuatan seperti itu, Allah pasti akan memberi hukuman
yang sangat berat kepadamereka.”
✡ 20:37 Kel. 3:6 ✡ 20:40 Mat. 22:41-46; Mrk. 12:35-37 ✡ 20:43 Mzm. 110:1 ✡ 20:44 Mat.
23:1-36; Mrk. 12:38-40; Luk. 11:37-54
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21
Seorang janda miskin yang memberikan semua uangnya kepada Al-

lah✡
1 Ketika Yesus berada di teras Rumah Allah, Dia memperhatikan

orang-orang kaya yang memasukkan uang persembahan ke dalam ko-
tak persembahan. 2 Dia juga memperhatikan seorang janda miskin
memasukkan dua keping uang logam yang nilainya paling rendah.
3 Lalu Yesus berkata, “Aku berkata sungguh-sungguh kepada kalian:
Persembahan janda miskin ini nilainya lebih besar dari persembahan
semua orang yang lain ini! 4Karena semua orang inimemberi 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.”

Yesusmengajar tentang akhir zaman✡
5 Pada waktu itu ada beberapa orang berbicara tentang kompleks

Rumah Allah. Mereka kagum melihat batu-batu bangunan yang besar
danbagus, danbarang-barangpersembahanyangmenghiasi bangunan
itu. 6 Lalu Yesus berkata kepada mereka, “Waktunya akan datang di
mana semua yang kalian lihat ini akan dirobohkan— sampai tidak ada
satu batu pun yangmasih tersusun di atas batu yang lain.”

7 Lalu 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 Kris-
tus, dan akhir zaman akan segera terjadi!’ Janganlah kalian menjadi
pengikutmereka. 9Dan janganlah kalian takut kalau kalianmendengar
berbagai berita peperangan dan kerusuhan. Karena semua itu harus
terjadi terlebih dahulu, tetapi bukan hal itu saja yang menunjukkan
bahwa sudahmasuk zaman akhir dunia.”

10LaluYesusberbicara lagi, “Akan terjadi perangantar sukudanantar
negara. 11Dan nanti di mana-mana akan terjadi juga gempa bumi dan
bahaya kelaparan. Bencana-bencana yang hebat dan tanda-tanda yang
dahsyat akan terjadi di langit.

12 “Tetapi sebelum semuanya itu terjadi, orang-orang akan
menangkap dan menganiaya kalian. Dan ada dari antara kalian
yang akan diadili di rumah-rumah pertemuan orang Yahudi, dan ada
yang akan dipenjarakan. Dan oleh karena kalian percaya kepada-Ku,
ada dari antara kalian yang akan diseret dan diperhadapkan kepada
raja-raja dan para penguasa. 13 Kejadian-kejadian itu merupakan
kesempatan yang diberikan TUHAN bagimu supaya kamu bersaksi
tentang Aku kepada mereka. 14Oleh karena itu, sebelum kamu diadili
di dalam ruang pengadilan, janganlah kamu kuatir dengan berkata,
‘Apa yang harus saya katakan untuk membela diri?’ 15 Karena Aku
sendiri yang akan memampukan kamu untuk berbicara dengan kata-
kata yangbijak, sehinggaparaorang-orangyangmemusuhi kalian tidak
bisa menentang dan membantah apa yang kamu katakan. 16 Bahkan
orang tua, saudara-saudari, keluarga dan sahabat-sahabatmu akan
mengkhianati kamu. Dan dari antara kalian akan ada banyak yang
✡ 21: Mrk. 12:41-44 ✡ 21:4 Mat. 24:1-14; Mrk. 13:1-13
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mereka bunuh. 17Dan kemana saja kalian pergi, akan ada orang-orang
yang membenci kalian karena kalian percaya kepada-Ku. 18 Biarpun
merekabisamembunuh tubuhmu, tetapi sebenarnyamereka tidakbisa
berbuat apa-apa kepada kalian. Bahkan sehelai rambutmu pun tidak
akan ada yang hilang! 19Dengan tetap bertahan dalam kesusahan itu,
maka kalian akanmemperoleh 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.
21Padawaktu itu, kalian yangmasih di provinsi Yudea harusmelarikan
diri kepegunungan. DankalianyangadadidalamkotaYerusalemharus
segera keluar dari kota itu. Dan kalian yang ada di luar kota, janganlah
masuk kembali. 22 Karena itulah waktunya Allah akan membalas
kejahatan bangsa ini, supaya semua yang ditulis oleh para nabi tentang
hukuman itudipenuhi. 23Padawaktubencana itu terjadi, kasihansekali
ibu-ibu hamil dan yang menyusui! Mereka akan sangat menderita
karena sulit melarikan diri. Kesusahan besar akan menimpa seluruh
penduduk negeri ini, karena TUHAN akan menunjukkan kemarahan-
Nya terhadap bangsa ini. 24Banyak yang akan dibunuh dengan pedang,
dan banyak juga yang dibawa sebagai tawanan ke segala negeri orang
bukan Yahudi. Lalu bangsa-bangsa itu akanmenguasai Yerusalem sam-
pai waktu yang sudah ditentukan oleh TUHAN bagi mereka berakhir.”

Yesusmengajar tentang kedatangan-Nya kembali dari surga✡
25 “Akan ada berbagai keajaiban pada matahari, bulan, dan bintang-

bintang. Dan seluruh bangsa di dunia ini akan takut dan bingungmeng-
hadapi gelora ombak laut yang akan berbunyi besar seperti guntur.
26 Orang-orang akan sangat ketakutan karena kuatir terhadap semua
yang terjadi di atas bumi ini, karena para penguasa rohani yang men-
gatur benda-benda di langit akan menjadi kacau-balau. 27 Kemudian
manusia di dunia akan melihat Aku— Anak Manusia, datang dalam
awan dengan penuh kuasa dan dengan sinar kemuliaan yang sangat
bercahaya. 28 Dan pada waktu hal-hal itu mulai terjadi, bangkitlah
dan kuatkanlah hati kalian, karena Allah segera akan menyelamatkan
kalian!”

29Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini: “Perhatikanlah
pohon ara danpohon apa saja. 30Ketika kalianmelihat pohon-pohon itu
sudah mulai bertunas, kalian sendiri mengetahui bahwa musim panas
sudah dekat. 31 Demikian juga, kalau kamu melihat tanda-tanda itu
terjadi, ketahuilah bahwa waktunya Allah mendirikan kerajaan-Nya di
dunia ini sudah dekat.

32 “Apa yang Aku katakan ini benar: Semua tanda itu akan terjadi
sementara orang-orang zaman inimasih hidup. 33Hal-hal ini pasti akan
terjadi semua. Langit danbumi akanhilang, tetapi ajaran-Ku tetap akan
berlaku untuk selama-lamanya.”

Bersiap-siaplah selalu
34 “Berjaga-jagalah! Jangan sampai kamu terlalu asyik dengan pesta

pora dan mabuk-mabukan, dan jangan sampai kamu terus kuatir ten-
tang kebutuhan hidup sehari-hari, supaya pada saat hari terakhir kamu
✡ 21:19 Mat. 24:15-21; Mrk. 13:14-19 ✡ 21:24 Mat. 24:29-35; Mrk. 13:24-31
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tidak sampai terperangkap! 35Karenahari terakhir ituakandatang tiba-
tibamenimpa semua orang di bumi ini. 36 Jadi tetaplah berjaga-jagalah!
Dan berdoalah selalu supaya kamumampubertahan danbisa lolos dari
semua hal tersebut yang akan terjadi, supaya kamu bisa menyambut
kedatangan-Ku dengan bersukacita dan tanpamalu.”

37 Setiap hari pada minggu itu Yesus menyampaikan ajaran-Nya di
teras Rumah Allah, dan malam harinya Dia pergi bermalam di Bukit
Zaitun. 38Lalu pagi-pagi sekali semua orang banyak sudah bangun dan
datang di teras Rumah Allah untukmendengarkan ajaran-Nya.

22
Para pemimpin Yahudi berencanamembunuh Yesus✡

1 Ketika Perayaan Paskah* sudah dekat, 2 secara diam-diam para
imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk bisa membunuh
Yesus tanpa diketahui oleh orang banyak. Tetapi mereka takut kepada
orang banyak, karena orang banyak yang senang kepada Yesus bisa
langsung bertindak terhadapmereka.

Yudasmenjual Yesus
3 Lalu iblis menguasai hati Yudas yang dari kampung Kariot— yaitu

salah satu dari kedua belas murid Yesus. 4 Karena itu dia mene-
mui imam-imam kepala dan para kepala pengawal Rumah Allah un-
tuk membicarakan tentang bagaimana caranya menyerahkan Yesus
kepada mereka. 5 Mereka senang sekali mendengarkan hal itu, lalu
mereka sepakat untukmemberikan sejumlah uang kepadanya. 6Yudas
pun setuju dan mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan
Yesus kepadamereka— tanpa diketahui oleh orang banyak.

Persiapan Paskah✡
7 Lalu tibalah hari pertama dalam Perayaan Paskah—† yaitu hari di

mana semua domba Paskah dipotong. 8Maka Yesus menyuruh Petrus
dan Yohanes serta berkata, “Pergilah dan siapkanlah makanan untuk
perjamuan Paskah bagi kita.”

9Dan mereka pun bertanya, “Di manakah Bapa mau kami menyiap-
kannya?”

10 Jawab Yesus, “Begitu kalian memasuki Yerusalem, kalian akan
bertemu dengan seorang budak laki-laki yang membawa kendi berisi
air. Ikutilah dia sampai ke rumah yang dia masuki. 11 Lalu katakanlah
kepada pemilik rumah itu, ‘Bapak, Guru kami menanyakan kepada Ba-
pak: Dimanakah tempatnyaAkudanmurid-murid-Kumakanmakanan
Paskah?’ 12 Lalu orang itu akan menunjukkan satu ruangan besar di
lantai atas yang sudah lengkap denganmeja dan perabot lain. Di situlah
kalian siapkanmakanan untuk perjamuan Paskah bagi kita.”

✡ 22: Mat. 26:1-5, 14-16; Mrk. 14:1-2, 10-11; Yoh. 11:45-53 * 22:1 Perayaan Paskah Secara
harfiah, “Paskah dan Perayaan Roti Tanpa Ragi,” di mana kata-kata itu menerjemahkan satu
kata saja dalam bahasa Yunani. Perayaan Roti Tanpa Ragi dimulai pada Hari Raya Paskah dan
berlangsung selamadelapanhari—dimanaadaduakaliHari Sabat. Keduaperayaandirayakan
secara bersama. Lihat Kel. 12 dan catatan di Luk. 22:16. ✡ 22:6 Mat. 26:17-25; Mrk. 14:12-21;
Yoh. 13:21-30 † 22:7 Paskah Secara harfiah, “PerayaanRoti TanpaRagi.” Lihat catatan di Luk.
22:1.
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13 Maka Petrus dan Yohanes pergi ke Yerusalem, dan mereka men-
dapati tepat seperti yang sudah dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu
merekamenyiapkanmakanan Paskah di situ.

Yesusmemberikanmakananuntukmengenang tubuhdandarah-Nya✡
14 Ketika tiba waktunya, Yesus dan para murid-Nya— yang juga

disebut para rasul-Nya, duduk bersama untuk merayakan perjamuan
Paskah. 15 Kata-Nya kepada mereka, “Aku sudah rindu sekali kita bisa
sama-sama merayakan perjamuan Paskah ini sebelum tiba waktunya
Aku hadapi penderitaan-Ku. 16Oleh karena itu, Aku sungguh-sungguh
berkata kepadakalianbahwaAku tidak akanmakanperjamuanPaskah
lagi sampai arti dari perayaan ini menjadi nyata di dalam kerajaan
Allah.”‡

17 Lalu Dia mengambil cawan berisi anggur dan mengucap syukur
kepada Allah atasnya. Kemudian Dia berkata, “Ambillah dan bagikan-
lah ini di antarakalian. 18KarenaAkusungguh-sungguhberkatakepada
kalianbahwa sesudah ini, Aku tidakakanminumair anggur lagi sampai
Allahmendirikan kerajaan-Nya dengan nyata di bumi.”

19KemudianDiamengambil roti danbersyukur kepadaAllah atas roti
itu. Lalu Dia menyobek-nyobek roti itu dan memberikannya kepada
murid-murid-Nya sambil berkata, “Inilah tubuh-Ku yang dikurbankan
kepada Allah demi kalian. Lakukanlah seperti ini untuk mengenang
Aku.”

20 Sesudah mereka makan, Yesus melakukan hal yang sama lagi
dengan cawan yang berisi anggur. Ketika Dia memberikannya kepada
mereka Dia berkata, “Air anggur ini menyatakan perjanjian yang baru
antara Allah dan manusia — di mana darah kematian-Ku yang di-
tumpahkan demi kalian menjadi tanda bahwa perjanjian itu sudah
resmi.

21 “Tetapi perhatikanlah! Orang yang akanmenyerahkanAku kepada
orang-orang yang memusuhi-Ku, sekarang dia sama-sama duduk den-
gan Aku di meja ini. 22 Memang Aku— sebagai Anak Manusia, akan
mati seperti yang sudah ditetapkan Allah, tetapi celakalah orang yang
menyerahkan Aku kepada orang-orang yangmemusuhi-Ku!”

23Kemudian para murid-Nya sangat marah dan mulai bertanya satu
sama lain, “Siapakah di antara kita yang sampai hati melakukan hal
itu?!”

Pemimpin hendaklah seperti pelayan
✡ 22:13 Mat. 26:21-30; Mrk. 14:18-26; Yoh. 13:21-26; 1Kor. 11:23-25 ‡ 22:16 Paskah …
menjadi nyata di dalam kerajaan Allah Paskah dalam bahasa Yahudi berarti “lewat.” Pada
perayaanPaskahorangYahudimengingatwaktumalaikat penghukummelewati rumah-rumah
suku Israel dan masuk ke dalam setiap rumah orang Mesir untuk membunuh setiap anak
pertama mereka. Sesudah melihat keajaiban terakhir yang mengerikan itu, maka raja Mesir
menyuruh orang Israel keluar dari Mesir. (Kel. 2:1-51) Pada malam Perayaan Paskah yang
pertama di Mesir, orang-orang Israel sudah membuat tanda dengan mengolesi darah domba
pada pintu rumah mereka masing-masing. Yesus bagaikan domba Paskah untuk kita. Seba-
gaimana 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
makandombaPaskah,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 pengurbanan
Kristus dan kebaikan hati Allah. Dan pada pesta makan yang akan diadakan pada permulaan
kerajaan Allah, arti dari Hari Raya Paskah akanmenjadi nyata.
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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
untukmenindas danmemperbudak rakyatnya. Danwalaupun seorang
raja menindas rakyatnya, tetapi rakyatnya harus selalu menyebut dia
‘penolong rakyat.’ 26 Tetapi kalian tidak boleh seperti itu. Siapa yang
ingin menjadi nomor satu di antara kalian biarlah dia menjadi seperti
orang yang paling hina. Dan siapa yang ingin menjadi pemimpin di
antara kalian hendaklah dia menjadi seperti seorang pelayan. 27 Coba
pikirkan contoh ini: Di dalam suatu ruangan ada dua orang. Orang
yang kesatu sedang melayani makan orang yang kedua di meja. Dari
antaramereka berdua, siapa yang lebih penting? Yang duduk dimeja—
bukan?! Tetapi ingatlah teladan-Kudi antarakalian: Akuberbuat segala
sesuatu seperti pelayan.

28 “Kalianlah yang sudah berdiri teguh bersama-Ku dalam segala
kesusahan yang Aku sudah alami. 29 Oleh karena itu, Aku akan mem-
berikan kuasa kepada kalian untukmemerintah 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
dudukdi atas takhta untukmemerintah bersama-Kudi atas kedua belas
suku Israel.”§

Petrus akanmenyangkal Yesus✡
31 Lalu Yesus berkata kepada Petrus, “Simon, Simon, dengarlah baik-

baik! Iblis sudahminta izin kepadaAllah untukmencobai kalian semua
dengan cara seperti petanimemisahkangandumdari kulitnya. 32Tetapi
Aku sudahmendoakanmu, Simon, supaya kamu tetap yakin kepada-Ku.
Dan sesudahujian ini— ketika kamusudahkembali percayakepada-Ku,
hendaklah kamumenguatkan keyakinan saudara-saudarimu.”

33LaluPetrusberkatakepada-Nya, “TetapiTuhan, sayaakan tetap ikut
Engkau— sekalipun saya masuk 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.”

Bersiaplahmenghadapi kesulitan
35 Kemudian Yesus berkata kepada para murid-Nya, “Coba kalian

ingat kembali waktu Aku mengutus kalian pergi memberitakan Kabar
Baik tanpa membawa kantong uang, tas, atau sepatu. Apakah kalian
mengalami 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

§ 22:30 memerintah … kedua belas suku Israel Secara harfiah, “mengadili kedua belas suku
Israel.” Kemungkinan besar artinya ‘kedua belas suku Israel’ di sini meliputi semua umat
Allah yang masuk kerajaan Allah— berarti termasuk orang dari bangsa apapun. (Gal. 3:26-29;
6:16; Luk. 13:29) Demikian juga, kemungkinan besar ‘mengadili’ dalam ayat ini berarti lebih
dari menyelesaikan perkara saja, tetapi memerintah bersama Kristus dalam kerajaan Allah.
✡ 22:30 Mat. 26:31-35; Mrk. 14:27-31; Yoh. 13:36-38
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bisa memilikinya. 37 Karena Aku sungguh-sungguh berkata kepada
kalian bahwa sekarang ini sedang ditepati nubuatan para nabi tentang
Aku. Semuaharus terjadi sesuai dengan yang dinubuatkan tentangAku
— termasuk nubuatan yang ini:
‘Orang itu akan diperlakukan sebagai seorang penjahat.’ ”✡

38Lalumereka berkata, “Ya Tuhan, lihatlah! Di sini ada dua pedang.”
Maka kata-Nya, “Cukuplah.”
Yesus berdoa sendirian di taman Getsemani✡

39 Lalu seperti kebiasaan Yesus, Dia dan para murid-Nya mening-
galkan Yerusalem dan pergi ke Bukit Zaitun. 40 Sesudah tiba di tempat
itu, Diamenyuruhmereka seperti ini, “Berdoalah supayakalianmasing-
masing tidak berbuat dosa ketika dicobai oleh iblis.”

41KemudianYesus 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 penderi-
taan ini!* Tetapi janganlah terjadi menurut kehendak-Ku, melainkan
kehendak-Mu sajalah yang jadi.” 43 Lalu malaikat dari surga menam-
pakkan dirinya kepada Yesus dan menguatkan-Nya. 44 Dan karena
beratnya penderitaan-Nya, Yesus semakin bersungguh-sungguhberdoa
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✡
47Waktu Yesus masih berbicara, datanglah orang banyak, dan Yudas

— salah satu dari kedua belas murid-Nya, berjalan di depan mereka
sebagai penunjuk jalan. Dia mendekati Yesus untukmemeluk-Nya.†

48Tetapi kata Yesus kepadanya, “Yudas! Kenapa kamumengkhianati
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 darimurid-murid itumeny-
erang budak imam agung dengan pedang. Tetapi dia hanya berhasil
memotong telinga kanannya sampai putus.✡

51 Tetapi Yesus berkata, “Hentikan!” Lalu Yesus menjamah telinga
orang itu danmenyembuhkannya.

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!
53Padahal setiap hari Aku berada di antara kalian di teras RumahAllah.
Kenapa kalian tidak berani menangkap Aku di situ?! Tetapi memang

✡ 22:37 Yes. 53:12 ✡ 22:38 Mat. 26:36-46; Mrk. 14:32-42 * 22:42 janganlah … menjalani
penderitaanSecaraharfiah, “jauhkanlahcawan inidaripada-Ku.” ✡ 22:46 Mat. 26:47-56;Mrk.
14:43-50; Yoh. 18:3-11 † 22:47 memelukDi sinidandiayatberikut, Secaraharfiah, “mencium.”
Ini cara yang wajar di antara orang Yahudi untuk bersalaman. ✡ 22:50 Yoh. 18:10
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waktu yang gelap ini cocok bagi kalian, karena kalian menjalankan
kemauan para penguasa kegelapan.”

Petrus berkata bahwa dia tidakmengenal Yesus✡
54 Sesudah mereka menangkap Yesus, lalu mereka mengantarkan-

Nya ke rumah imam agung. Sedangkan Petrus mengikuti mereka dari
jauh. 55Orang-orang 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.”

57Tetapi Petrusmenyangkalnya, 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!”
59 Kira-kira satu jam kemudian, seorang yang lain berkata dengan

yakin, “Sungguh, orang ini adalahpengikut Yesus, karenadia juga orang
Galilea.”

60 Tetapi Petrus berkata, “Pak, saya tidak mengerti maksud Bapak.”
Saat itu juga— ketika dia masih berbicara, ayam pun berkokok. 61Lalu
Tuhan Yesus berbalik memandang Petrus. Maka teringatlah dia ten-
tang apa yang dikatakan Tuhan kepadanya, “Pagi-pagi sebelum ayam
berkokok, kamu sudahmenyangkal Aku tiga kali.” 62Lalu Petrus keluar
dari halaman rumah itu danmenangis dengan sangat sedih.

Para pengawal Rumah Allahmempermainkan Yesus✡
63 Lalu para pengawal Rumah Allah yang menahan Yesus memper-

mainkan Dia dengan mengejek dan memukul Dia. 64Mereka menutup
muka-Nyadengankain laluberulang-ulangberkata, “Kalaukamubetul-
betul nabi, katakanlah siapa yang memukulmu.” 65 Dan masih banyak
lagi kata-kata yangmereka ucapkan untukmencaci maki Dia.

Yesus dibawamenghadap sidangMahkamahAgama orang Yahudi✡
66 Pada pagi harinya berkumpullah para anggota Mahkama Agama

— termasuk para pemimpin Yahudi, imam-imam kepala, dan para ahli
Taurat. Lalu Yesus dibawamenghadapmereka.

67 Mereka 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, AnakManusia— yaituAku, akandudukdi tempat yangpaling
terhormat di samping Allah YangMahakuasa— 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.”
✡ 22:53 Mat. 26:57-58, 69-75;Mrk. 14:53-54, 66-72; Yoh. 18:12-18, 25-27 ✡ 22:62 Mat. 26:67-68;
Mrk. 14:65 ✡ 22:65 Mat. 26:57-58, 69-75; Mrk. 14:53-54, 66-72; Yoh. 18:12-18, 25-27 ‡ 22:67
Kristus bukanlah sebuah nama, melainkan suatu jabatan yang artinya Raja Penyelamat. Lihat
catatan di Luk. 2:11. ✡ 22:69 Mzm. 110:1
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71Kemudian mereka semua berkata, “Kita tidak perlu mencari saksi
yang lain lagi! Karena dia sendiri yang sudah mengakuinya barusan,
dan kita sendiri langsungmendengarnya!”

23
Gubernur Pilatusmemeriksa Yesus✡

1Kemudian seluruh anggota sidang itu berdiri lalumerekamembawa
Yesus untuk diperhadapkan kepada Pilatus. 2 Di situ mereka mulai
menuduh Yesus dengan berkata, “Orang ini menyesatkan bangsa kami,
menghasut orang-orang supaya tidakmembayar pajak kepadakerajaan
Roma, danmengakui dirinya Kristus— yaitu raja orang Yahudi.”

3 Lalu Pilatus bertanya kepada Yesus, “Apakah benar kamu ini raja
orang Yahudi?”
Jawab Yesus, “Demikianlah.”
4Lalu Pilatus berkata kepadapara imamkepala danorangbanyak itu,

“Saya tidakmenemukan kesalahan apa pun pada orang ini.”
5 Tetapi mereka semakin mendesak Pilatus dengan berkata, “Lewat

ajarannya dia sudah menghasut rakyat di seluruh Yudea untuk mem-
berontak— mulai dari Galilea dan sekarang sudah sampai ke sini.”

6Mendengar itu, Pilatus bertanya, “Apakah orang ini orang Galilea?”
7 Ketika dia tahu bahwa Yesus berasal dari wilayah kekuasaan Raja
Herodes, maka dia menyuruh orang membawa Yesus kepada Herodes
— yang pada waktu itu kebetulan dia sedang ada di Yerusalem.

Raja Herodesmemeriksa Yesus
8Herodes sudah lama inginmelihat Yesus, karena dia sudahmenden-

gar banyak hal tentang Yesus. Jadi, dia senang sekali melihat Yesus,
dan berharap bisamelihat Yesusmelakukan suatu keajaiban. 9Herodes
menanyai Dia dengan banyak pertanyaan, tetapi Yesus tidak men-
jawabnya 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
keadaanmemakai jubah itu, Herodesmenyuruh para tentaranya untuk
mengantarkan Yesus kembali kepada Pilatus. 12 Dan sejak saat itu,
Herodes dan Pilatus menjadi bersahabat. Karena sebelumnya mereka
saling membenci.

Pilatusmenyerahkan Yesus supaya dihukummati✡
13LaluPilatusmengumpulkanpara imamkepala, paraanggota sidang

MahkamaAgama, serta rakyat. 14Katanyakepadamereka, “Kalianmen-
gantarkanorang ini kepadasayadengan tuduhanbahwadiamenghasut
rakyat untukmemberontak. Tetapiwaktu sayamemeriksa dia di depan
kalian, saya tidakmenemukan kesalahan seperti yang kalian tuduhkan
kepadanya. 15Dan Herodes pun tidak menemukan kesalahan padanya.
Karena itu Herodesmenyuruh Yesus diantarkan kembali kepada kita di
sini. Sungguh tidak ada satu kesalahan pun yang Yesus lakukan yang
✡ 23: Mat. 27:1-2, 11-14; Mrk. 15:1-5; Yoh. 18:28-38 ✡ 23:12 Mat. 27:15-26; Mrk. 15:6-15; Yoh.
18:39–19:16



Lukas 23:16-17 212 Lukas 23:26

membuat dia pantas dihukummati. 16-17 Jadi saya akanmenyuruh para
tentara saya untukmencambuki dia. Sesudah itu saya lepaskan.”*

18Akan tetapi semua orang yang berkumpul di situ berteriak, “Bunuh
dia! Bebaskan Barabas untuk kami!” 19 (Barabas sedang dipenjarakan
karena dia melakukan suatu pemberontakan dan kekacauan di kota
itu, dan karena dia terlibat dalam pembunuhan satu orang dalam
kekacauan itu.)

20 Pilatus ingin membebaskan Yesus, jadi dia berbicara lagi kepada
orang banyak itu dengan suara keras. 21 Tetapi semakin keras lagi
mereka berteriak-teriak, “Salibkan dia! Salibkan dia!”†

22 Dan untuk ketiga kalinya Pilatus bertanya kepada mereka, “Keja-
hatan apakah yang sudah dilakukan orang ini?! Tidak ada satu kesala-
han pun yang dia lakukan yang membuat dia pantas dihukum mati.
Karena itu saya akan menyuruh para tentara saya untuk mencambuki
dia. Sesudah itu saya lepaskan.”

23 Tetapi mereka semakin keras berteriak untuk mendesak dan
menuntut supaya Yesus disalibkan. Dan akhirnya mereka menang
karena teriakan mereka yang keras itu. 24 Pilatus pun menjatuhkan
hukuman mati kepada Yesus sesuai dengan tuntutan orang banyak
itu. 25 Keputusannya itu memang sungguh tidak adil, karena hanya
berdasarkan tuntutan mereka dia membebaskan Barabas — yang
dipenjarakan karena melakukan pemberontakan serta terlibat dalam
pembunuhan, sedangkan Yesus diserahkannya untuk mereka per-
lakukan 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

* 23:16-17 Ayat 17 Beberapa salinan kuno menambah kata-kata ini: “Karena pada setiap Hari
Raya Paskah, Pilatus wajib membebaskan seorang tahanan bagi rakyat.” Sesudah beberapa
abad kata-kata itu dihitung sebagai ayat 17, tetapi kebanyakan ahli salinan berpendapat
bahwa kata-kata itu bukan Lukas yang menuliskannya, tetapi ditambah sebagai penjelasan.
Kata-kata itu diambil dari Mat. 27:15 dan Mrk. 15:6 oleh orang-orang yang menulis kembali
salinan-salinan itu. † 23:21 Salibkandia! PadazamanYesus, pemerintahRomamemakai cara
khusus untukmenjatuhkan hukumanmati kepada orang jahat— yaitu dengan cara disalibkan.
Mereka membuat salib dari dua batang kayu yang dibentuk menjadi seperti huruf T. Sebelum
orang jahat itu disalibkan, dia dicambuki sampai setengah mati lalu dipakukan dengan paku
besar pada kayu salib itu. Kedua tangannya diangkat dan dipakukan di sebelah kiri dan kanan
kayu salib. Kedua kakinya juga dipakukan pada kayu salib. Lalu kayu salib itu ditegakkan
dengan caramenanam kayu itu ke dalam tanah atau batu besar. Orang yang tersalib pada kayu
salib biasanya tidak langsung mati. Dia bisa hidup berjam-jam atau berhari-hari lamanya, dan
sangat menderita. Orang yang dihukum mati dengan cara disalibkan tidak hanya menderita
secara fisik tetapi sangat dipermalukan juga. Karena penjahat yang kena hukuman seperti
itu selalu disalibkan dalam keadaan telanjang, dan orang-orang yang melewati tempat itu
akanmenghina danmengejeknya. Hukumanmati dengan cara disalibkan tidak berlaku untuk
warganegara kerajaanRoma, hanya berlakuuntuk budak atau orang-orang dari negara-negara
jajahan kerajaan Roma. ✡ 23:25 Mat. 27:32-44; Mrk. 15:21-32; Yoh. 19:17-27 ‡ 23:26
Sesudah … dicambuki Frasa ini melengkapi cerita ini sesuai yang tertulis di Mat. 27:26-31 dan
Mrk. 15:16-20. Kemungkinan besar Lukas tidak menulis tentang Yesus dicambuki karena para
pembaca zaman Lukas tahu bahwa orang yang dijatuhkan hukumdisalibkan selalu dicambuki.
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Simon— yang berasal dari kota Kirene dan kebetulan baru saja mema-
suki kota, merekamemaksa§ dia untukmemikul salib Yesus itu dengan
berjalan 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, tidakpernahmelahirkanatau tidakpernahmenyusui.’ 30Karena
kesusahan yang terjadi padawaktu itu begitu ngeri sehingga penduduk
daerah ini akan berteriak, ‘Hai gunung-gunung dan bukit-bukit, run-
tuhlah dan segera timpa kami!’✡ 31 Karena kalau sekarang orang-
orang memperlakukan Aku seperti ini, coba bayangkan kejahatan
yang seperti apa lagi yang akan dilakukan manusia ketika sudah tiba
masanya!”*

32 Para tentara itu juga menggiring dua orang penjahat yang sudah
dijatuhi hukuman mati, supaya menyalibkan keduanya bersamaan
dengan Yesus. 33 Sesudah tiba di tempat yang bernama Tengkorak,†
tentara-tentara itu punmenyalibkan 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.
Karenamereka tidak tahu apa yangmereka lakukan.” ]‡
Lalu tentara-tentara itu membagi-bagikan pakaian-Nya dengan cara

membuang undi.§ 35 Sambil berdiri orang banyak yang ada di sana
menyaksikan semua kejadian itu. Para pemimpin Yahudi terus menge-
jek Dia dengan berkata, “Orang lain dia selamatkan. Kalau memang
benar dia Kristus yang dipilih dan diutus oleh Allah, biarlah sekarang
dia menyelamatkan dirinya sendiri.”

36 Para tentara juga mengolok-olok Dia. Mereka beberapa kali
mendekati-Nya dan menawarkan anggur asam kepada-Nya 37 dengan
berkata, “Kalau benar kamu ini raja orang Yahudi, selamatkanlah
dirimu!” 38 Juga pada bagian atas kayu salib itu— yaitu di atas kepala-
Nya, para tentara itu menempelkan tulisan, “Inilah raja orang Yahudi.”

39 Salah satu penjahat yang sama-sama disalibkan di sana juga mulai
menghina Yesus dengan berkata, “Kamu ini Kristus— bukan? Sela-
matkanlah dirimu dan juga kami!”
§ 23:26 memaksa Di semua provinsi yang menjadi daerah jajahan pemerintah Roma, semua
tentara Roma diperbolehkan memerintahkan masyarakat untuk memikul barang apa saja.
Kejadian inimenunjukkanbahwaYesus 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 yang mereka lakukan
ketika pohon itu sudah menjadi tua!” † 23:33 tempat … Tengkorak Nama Golgota— yang
berarti ‘tempat tengkorak’ dalam bahasa Ibrani sehari-hari. Dalam bahasa Latin/Roma, itu
disebut ‘Kalvari’. Bukit itu adalahdi sebelahutaradari Yerusalem. Namabukit itubukankarena
tengkorakmanusia ditinggalkan di situ. Kebetulan di bukit itu ada formasi batu yangmenonjol
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.
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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 dihukummati, 41 tetapi hanya
kita berdua yang pantas dijatuhkan hukuman itu karena kejahatan
yangkita lakukan. PadahalYesus ini samasekali tidakbersalah!” 42Lalu
dia berkata kepada Yesus, “Ya Yesus, tolong ingat saya ketika Engkau
sudahmulai memerintah sebagai Raja!”

43Yesusmenjawabnya, “SesungguhnyaAkuberkatakepadamu,mulai
hari ini juga kamu sudah bersama dengan Aku di surga.”

Yesusmati✡
44-45Kira-kira jam dua belas siang, tiba-tiba matahari berhenti bersi-

nar, sehingga seluruh negeri itu menjadi gelap sampai jam tiga sore.
Keajaiban lain yang terjadi adalah gorden yang selalu tergantung pada
pintu Ruang Kudus* di dalam Rumah Allah robek sendiri dari atas sam-
pai 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, diamemujiAllahdenganberkata, “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 sidangMahkamahAgamaYahudi, tetapi dia tidak
setuju atas keputusan dan tindakan sidang itu terhadap Yesus. 52 Jadi,
segera sesudah Yesus mati, Yusuf pergi menghadap Pilatus supaya dia
diizinkan menguburkan mayat Yesus. 53 Atas 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

✡ 23:43 Mat. 27:45-56; Mrk. 15:33-41; Yoh. 19:28-30 * 23:44-45 gorden … Ruang Kudus
Gorden itu adalah kain tebal yang selalu dipasang pada pintu Ruang Kudus. Sebenarnya
gorden yang dimaksud kurang jelas— apakah itu gorden yang ada pada pintu masuk Ruang
Kudus, atau gorden 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 danmenyesal Secara harfiah, “dengan (masing-masing)
memukul-mukul dadanya.” Dalam kebudayaan orang Yahudi, memukul dada adalah tanda
sangat sedih, meratap, dan menyesal. Lihat juga Luk. 18:13. ✡ 23:49 Mat. 27:57-61; Mrk.
15:42-47; Yoh. 19:38-42
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mayat Yesus di situ. 56 Kemudian mereka kembali ke Yerusalem un-
tuk menyiapkan rempah-rempah yang harum dan minyak mur untuk
membungkus mayat Yesus dengan baik sesuai dengan kebiasaan orang
Yahudi. Dan pada Hari Sabat mereka beristirahat menaati Hukum
Taurat.

24
Yesus hidup kembali✡

1 Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, ibu-ibu itu pergi
ke kuburan Yesus dengan membawa rempah-rempah yang harum
dan minyak wangi yang sudah mereka siapkan. 2 Sesudah tiba di
sana, mereka menemukan batu penutup kuburan itu sudah terguling.
3 Sesudah memasuki kuburan itu, mereka tidak menemukan mayat
Tuhan Yesus lagi di situ. 4 Sementara mereka masih bingung tentang
kejadian itu, tiba-tiba muncullah dua malaikat yang berdiri di dekat
mereka. Keduanya kelihatan seperti laki-laki dengan pakaian yang
bersinar. 5Dengan penuh rasa takut, ibu-ibu itu bersujud menyembah
dengan muka pada tanah. Lalu keduanya berkata kepada mereka,
“Tidak usah kalian mencari Orang yang hidup di tempat orang-orang
mati! 6 Yesus tidak ada lagi di sini. Dia sudah hidup kembali. Ingatlah
apa yang sudah dikatakan-Nya kepada kalian ketika masih bersama-
Nya di Galilea— 7 yaitu, ‘Supaya nubuatan para nabi ditepati, Anak
Manusia— yaitu Aku, akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa,
mati disalibkan, dan akan hidup kembali pada hari yang ketiga.’ ”✡
8 Lalumereka pun teringat akan kata-kata Yesus itu.

9Lalumerekameninggalkan kuburan itu dan pergimemberitahukan
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 menyam-
paikan kejadian itu kepada rasul-rasul Yesus — yaitu murid-murid-
Nya.* 11 Tetapi bagi murid-murid-Nya, berita itu seperti omong kosong
saja. Mereka tidak percaya kepada apa yang dikatakan ibu-ibu itu.
12Walaupun begitu, Petrus bangkit berdiri dan berlari ke kuburan itu.
Sambilmembungkukdiamelihat ke dalamkuburan itu danhanyameli-
hat kain kafan bekas pembungkus mayat-Nya. Lalu dengan terheran-
herandiapulangdanbertanya-tanyadalamhati apayang sudah terjadi.

Yesus memperlihatkan diri-Nya kepada dua orang pengikut-Nya
dalam perjalanan ke Emaus✡

13 Pada hari yang sama dua orang pengikut Yesus sedang dalam
perjalanan ke suatu desa yang bernama Emaus, yang berjarak kira-
kira sebelas kilometer† dari Yerusalem. 14 Sambil berjalan mereka
bercakap-cakap tentang semua kejadian itu. 15 Dan ketika mereka
sedangbercakap-cakapdanbertukarpikiran tentangkejadian-kejadian
itu, Yesus sendiri datang mendekati mereka lalu berjalan bersama
mereka. 16 Memang keduanya melihat Dia, tetapi seperti ada suatu
penghalang yangmembuat mereka tidakmengenali-Nya.

✡ 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 † 24:13 sebelas
kilometer Secara harfiah, “enam puluh stadion.”
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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?”
Jawabmereka, “TentangYesus orangNazaret itu. Dia terbukti sebagai

nabi yang penuh kuasa dalam perkataan dan perbuatannya— baik di
hadapan Allahmaupun 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.
21Padahal sebelumnya kami berharap dialah yang akanmembebaskan
kami orang Israel dari penjajahan kerajaan Roma. Ternyata dia bukan-
lah 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 yang membuat kami terke-
jut. Karena pagi-pagi sekali mereka sudah pergi ke kuburan, 23 tetapi
mereka tidak menemukan mayatnya lagi di sana. Lalu mereka kem-
bali dan memberitahukan kepada kami bahwa mereka melihat dua
malaikat dalam suatu penglihatan. Dan kedua malaikat itu berkata
bahwa Yesus sudah hidup kembali. 24 Lalu beberapa orang sahabat
kami pergi juga ke kuburan itu dan ternyata mereka juga tidak melihat
mayat Yesus lagi di sana— tepat seperti kata ibu-ibu itu.”

25 Kemudian Yesus berkata kepada mereka berdua, “Wah! Kenapa
sampai kalian berdua belummemahami dan sangat sulit mempercayai
setiap nubuatan para nabi! 26 Seharusnya kamu tahu bahwa sebelum
Kristus masuk ke dalam kemuliaan-Nya, Dia sudah ditetapkan untuk
menderita dulu.” 27Lalu Yesusmenjelaskan segala sesuatu yang tertulis
dalam Kitab Suci mengenai diri-Nya— mulai dari Kitab Musa sampai
semua kitab para nabi.

28WaktunyasudahsoreketikamerekabertigamendekatidesaEmaus.
Yesusberbuat sepertimaumeneruskanperjalanan-Nya. 29Tetapi kedua
orang itu mendesak-Nya dengan berkata, “Tinggallah bersama kami
karena matahari hampir terbenam dan hari sudah mau gelap.” Lalu
Yesus ikut memasuki desa itu seperti Dia mau bermalam bersama
mereka.

30 Ketika mereka duduk untuk makan bersama, Dia mengambil roti
dan bersyukur kepada Allah atas roti itu. Kemudian disobek-sobekkan-
Nya roti itu laludiberikankepadamereka. 31Pada saat itu tiba-tibamata
mereka terbukadanmengenali Yesus. TetapiDia 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 dan menjelaskan isi Kitab
Suci kepada kita!”

33 Pada saat itu juga — walaupun sudah malam, mereka bangkit
berdiri lalu kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menemui kesebelas
murid-Nya sedang berkumpul bersama para pengikut Yesus yang lain.
34 Lalu mereka yang ada di Yerusalem memberitahukan kepada kedua
pengikut-Nya itu, “Tuhan Yesus benar-benar sudah hidup kembali dan
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sudah memperlihatkan diri-Nya kepada Petrus!”‡ 35 Kemudian kedua
pengikut itu juga memberitahukan kepada mereka yang di Yerusalem
kejadian apa yang mereka alami ketika mereka berdua dalam per-
jalanankeEmaus, danbagaimanakeduanyamengenali YesusketikaDia
menyobek-nyobek roti.

Yesusmemperlihatkan diri kepada pengikut-Nya✡
36 Ketika kedua pengikut itu masih berbicara tentang kejadian itu,

tiba-tiba Yesus berdiri di antara mereka dan memberi salam kepada
mereka dengan berkata, “Biarlah kalianmerasa tenang di hati!”§

37Mereka semua kaget dan takut, karena mereka menyangka bahwa
mereka sedang melihat hantu. 38 Tetapi Yesus berkata kepada mereka,
“Tidak usah kaget dan bimbang! 39Aku 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 tangan dan
kedua kaki-Nya kepada mereka. 41 Tetapi mereka belum juga percaya
sepenuhnya karena begitu bersukacita dan terheran-heran melihat
Yesus. Karena itu Yesus berkata kepada mereka, “Apakah kalian mem-
punyai makanan di sini?” 42 Lalu mereka memberikan sepotong ikan
bakar kepada-Nya. 43Dia punmengambil danmemakannyadi hadapan
mereka semua.

44LaluDia berkata kepadamereka, “SekarangKu-ulangi lagi apa yang
Ku-katakan kepada kalian ketika Aku masih bersama dengan kalian,
‘Segala nubuatan yang tertulis tentang diri-Ku dalam kitab Hukum
Musa, kitab para nabi, dan bukuMazmur harus ditepati.’ ”

45Kemudian 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 den-
gan rencana Allah, Kristus akan menderita dan pada hari yang ketiga
akan hidup kembali dari kematian. 47 Lalu utusan-utusan Aku akan
mengabarkan berita keselamatan kepada seluruh bangsa— mulai dari
Yerusalem, supaya mereka bertobat dan dosa-dosa mereka diampuni.’
48 Kalianlah yang menjadi saksi mata yang akan Ku-utus untuk mem-
beritakan tentang semua kejadian itu. 49Dan kepada kalian Aku akan
mengutus Dia yang sudah dijanjikan oleh Bapa-Ku.✡ Tinggallah di kota
ini sampai Allahmemperlengkapi kalian dengan kuasa dari surga.”

Yesus terangkat ke surga✡
50 Kemudian Dia mengajak mereka ke luar kota Yerusalem, dan

mereka semua pergi ke dekat Betania. Lalu Dia mengangkat kedua
tangan-Nya untuk memberkati mereka. 51 Ketika Dia sedang mem-
berkati mereka, Dia terpisah dari mereka lalu terangkat ke surga.
52 Mereka semua sujud menyembah-Nya, lalu kembali ke Yerusalem
‡ 24:34 Petrus Secara harfiah, “Simon.” ✡ 24:35 Mat. 28:16-20; Mrk. 16:14-18; Yoh.
20:19-23; Kis. 1:6-8 § 24:36 memberi salam… Secara harfiah, Yesus berkata dua kata dalam
bahasa Yunani yang artinya, “Sejahteralah kalian.” Kemungkinan besar Yesus menggunakan
bahasa Ibrani waktu menyampaikan salam ini— yaitu ‘Syalom’. Dalam bahasa Ibrani ‘Syalom’
adalah kata salam yang dipakai sehari-hari. Tetapi memang dalam situasi ini, kemungkinan
besar Yesus bermaksud juga menyampaikan sesuai dengan arti dasar perkataan itu— yaitu
ketenangan hati. ✡ 24:49 Yoh. 14:26; 15:26; 16:7; Kis. 1:4 ✡ 24:49 Mrk. 16:19-20; Kis.
1:9-11
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dengan penuh sukacita. 53 Mereka selalu memuji-muji Allah, dan
karena itu mereka hampir tidak pernah meninggalkan teras Rumah
Allah.
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Injil Yohanes

Kristus datang ke dunia ini
1Padamulanya, sebelum dunia ini diciptakan,

Dia yang disebut Firman* sudah bersama dengan Allah.
Dan Firman itu juga adalah Allah.†

2Dari permulaan, Dia sudah hidup bersama Allah.
3Allahmenciptakan segala sesuatumelalui Dia.

Dan tidak ada satu pun yang diciptakan oleh Allah
tanpa Dia yang bernama Firman.

4Di dalam diri Firman itu ada kuasa
yangmemberi kehidupan kepada semuamakhluk.

Dan kuasa kehidupan itu adalah seperti terang,
yang bisa menerangi hati manusia.‡

5 Jadi Firman itu juga disebut Terang Dunia.
Dia bersinar di dalam kegelapan,

dan kegelapan tidak bisa menutupi cahaya-Nya.
6 Pada waktu yang sudah ditetapkan Allah, Dia mengutus seorang

yang bernama Yohanes 7untukmengabarkan tentang Dia yang disebut
Firman. Dan melalui pemberitaan Yohanes ini, setiap orang mendapat
kesempatan untuk percaya kepada Dia yang menerangi hati manusia
itu. 8 Yohanes sendiri bukanlah Terang Dunia itu, tetapi dia diutus
untukmemberitakan kabar tentang Terang itu. 9Padawaktu itu Terang
yang sesungguhnya sedang datang ke dunia ini. Dia adalah terang yang
benar-benar bisa menerangi setiap hati manusia.

10Dari mulanya, Dialah yang disebut Firman sudah berada di dalam
dunia ini. Dunia ini diciptakan oleh Dia, tetapi orang-orang yang ada
di dalam dunia ini tidak mengenal Dia. 11 Dia datang kepada bangsa
yang sudah dipilih-Nya,§ tetapi sebagian besar dari mereka tidak mau
percayakepada-Nya. 12Tetapi kepada setiaporangyangmenerima-Nya,
Dia memberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah. Yang dimaksud

* 1:1 Firmanadalah terjemahandari kata “logos” dalambahasa Yunani. Selain ‘firman’, ‘logos’
jugabisa diterjemahkan sebagai ‘perkataan’. Yohanesmemakai kata tersebut sebagai gelar atau
nama lain untuk Kristus sendiri, karenamelalui Raja Penyelamat, Allah berkomunikasi kepada
manusia tentang diri-Nya. † 1:1 adalah Allah Dalam bahasa Yunani frasa ini berbunyi: “kai
Theos ēn ho Logos.” Tidak ada artikel ‘ho’ sebelum ‘Theos’. Kalimat ini juga bisa diterjemahkan
“danFirman itu sepenuhnyaAllah.” ‘SepenuhnyaAllah’ berarti bahwasemuasifat yangdimiliki
Allah, dimiliki juga oleh sang Firman. Demikian juga sebaliknya, semua sifat yang dimiliki oleh
sang Firman, dimiliki juga oleh Allah. Lihat Yoh. 10:30; 17:11 dan 8:58 dengan catatannya.
‡ 1:4 menerangi … hati manusia Secara harfiah kalimat ini berarti, “yang adalah terang bagi
manusia.” Di sini TSI menerjemahkan ‘menerangi hati’ supaya jelas bahwa ini bukan terang
biasa— seperti terang matahari atau lampu. Nanti di ayat 5-9, Yohanes memakai ‘Terang’
sebagainama lainuntukKristus. § 1:11 bangsayangsudahdipilih-NyaYangdimaksudadalah
bangsa Yahudi, atau orang Israel. Allahmemilih bangsa tersebut supayamelaluimereka berkat
keselamatandiberikankepada semua sukudanbangsa. Lihat Kej. 12:2-3; 18:18; 26:4; 28:14; Yoh.
4:22; Gal. 3:8.
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dengan ‘merekamenerima Dia’ adalah bahwamereka percaya kepada-
Nya.* 13 Mereka menjadi anak-anak Allah bukan karena mereka di-
lahirkan 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 sudahmenjadimanusia dan tinggal bersama-sama
dengan kita. Sebagian dari kita sudah menyaksikan kemuliaan-Nya—
yaitu kemuliaan sebagai Anak satu-satunya dari Bapa. Kita mengenal
semua kebaikan hati Allah kepada kita melalui Firman itu, dan Dia
sangat layak untuk dipercaya.† 15Waktu Yohanes memberi kesaksian
tentang Firman itu, dia berkata dengan suara keras, “Inilah Dia yang
saya maksudkan waktu saya berkata, ‘Dia yang datang sesudah saya
jauh lebih penting dari saya, karena jauh sebelum saya dilahirkan, Dia
sudah ada.’ ”

16Benar sekali, Firman itu sangat layak untuk dipercaya, danmelalui
Diakita terus-menerusmenerimabukti kebaikanhatiAllahkepadakita.
17Memang Allah memberikan Hukum Taurat kepada kita melalui Nabi
Musa, tetapi kita sudah menerima bukti kebaikan hati-Nya dan ajaran
benar yang pantas kita percaya melalui Yesus, yang adalah Kristus.‡
18 Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, kecuali Dia yang
adalah Anak satu-satunya dari Bapa. Dialah yang paling dekat dengan
Bapa, dan Dia sendiri pun adalah Allah. Dialah yang memperkenalkan
Allah kepada kita.

Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus✡
19 Ketika Yohanes sedang bersaksi tentang Kristus, para pemimpin

Yahudi dari Yerusalemmenyuruh beberapa imamdan 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, tugasmu sebagai

apa? Apakah kamu pengganti Nabi Elia yang dinubuatkan itu?”§

* 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. ‡ 1:17 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 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
yangAllah janjikan, yang akanberasal dari keturunanRajaDaud, dan yang akanmembebaskan
bangsa Israel dari orang-orang yang memusuhinya, mendirikan suatu pemerintahan dengan
kuasa Allah, danmemerintah dengan adil. Lihat Yes. 9:5-6, Kej. 3:15; Ul. 18:18-19; Mik. 5:2; Zak.
12:10-14; Mal. 3:1; 4:5-6; Mzm. 2, 16, 22, 40, 110. ✡ 1:18 Mat. 3:1-12; Mrk. 1:2-8; Luk. 3:15-17
§ 1:21 pengganti Nabi Elia yang dinubuatkan itu Dalam Perjanjian Lama, bernubuat berarti
mengabarkan berita dari Allah tentang peristiwa yang akan datang, ataumenyampaikan suatu
ajaran dari Allah. Nubuatan yangmerekamaksudkan terdapat di Mal. 4:5-6.
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Dan Yohanes menjawab, “Bukan.”
Mereka bertanya lagi, “Apakah kamu nabi yang sudah dinubuatkan

untukmenggantikanMusa?”*
Dia menjawab, “Bukan.”
22Lalumerekabertanya lagi kepadadia, “Jadi sebenarnya tugasmuse-

bagai apa? Tolong jawab, supaya kami bisamenyampaikan jawabanmu
kepadamereka yangmenyuruh kami datang kepadamu. Kamu berkata
apa tentang dirimu sendiri?”

23 Jawab Yohanes, “Saya ini adalah orang yang sudah disebutkan oleh
Nabi Yesaya waktu dia berkata,
‘Nanti akan ada orang yang berseru-seru di padang gurun seperti ini:

Marilah kita bersiap-siap untuk bertemu dengan Tuhan!’ ”†
24 Sebagian dari mereka yang disuruh datang menemui Yohanes

itu adalah dari kelompok agama Yahudi yang disebut Farisi. 25 Lalu
mereka berkata kepada Yohanes, “Kamu sudah mengatakan bahwa
kamu bukan Kristus, bukan pengganti Elia, dan juga bukan nabi yang
dinubuatkan itu. Jadi kenapa kamumembaptis orang?”

26 Kemudian dia menjawab, “Saya membaptis dengan air, tetapi di
tengah-tengah kalian ada Seorang yang belum kalian kenal. 27 Dialah
Orang yangdatang sesudah saya. Saya tidakpantas untukmelayaniDia,
sekalipun hanya untukmembuka tali sandal-Nya.”

28 Semua itu terjadi dekat desa Betania, di tempat di mana Yohanes
membaptis. (Tempat itu di sebelah timur Sungai Yordan.)

Yesus adalah Anak Domba Allah
29 Pada hari berikutnya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya.

Lalu Yohanes berkata kepada orang-orang yang ada di situ, “Lihat! Dia
itulahAnakDombaAllah! Dialahyangakanmenghapuskandosaorang-
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 sebelumsayadilahirkan.’ 31Dulu saya sendiri juga tidak
mengenal Dia. Tetapi Allah mengutus saya untuk membaptis orang-
orang Israel dengan air supayamereka bisamengenal Dia— bahwa Dia
adalah Kristus.”‡

32-34 Dan Yohanes berkata lagi, “Dulu, saya tidak mengenal siapa
Kristus itu, tetapi Allah— yangmengutus saya untukmembaptis orang-
orang dengan air, sudah memberitahukan kepada saya seperti ini,
‘Engkau akan melihat Roh-Ku turun ke atas Seseorang dan tinggal di
atas-Nya. Dialah yang akanmembaptis dengan Roh-Ku.’ ” Lalu Yohanes
berkata lagi, “Dan saya sudah melihat hal itu! Saya melihat Roh Kudus
turun dari langit seperti burung merpati dan hinggap di atas Dia. Oleh
karena itu, saya bersaksi kepada kalian bahwa benar, Dia itulah Anak
Allah.”

Yesusmemilihmurid-murid-Nya yang pertama

* 1:21 dinubuatkanuntukmenggantikanMusaMusabernubuatbahwadi kemudianhariAllah
akanmengangkat seorang nabi dari antara orang Israel, sebagaimana Allah sudahmengangkat
Musa sendiri, dan semua orang harus mendengarkan nabi itu (Ul. 18:15-19). † 1:23 Kutipan
ini dari Yes. 40:3. Yohanesmengutip ayat ini denganmerujuk kepada Tuhan Yesus. Bandingkan
denganMarkus 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 sedangmengikuti-Nya, Dia bertanya, “Cari apa?”
Kami menjawab, “Rabi tinggal di mana?” (Panggilan ‘Rabi’ dari

bahasa Ibrani, yang artinya ‘Guru’.)
39Lalu Dia menjawab, “Ikut saja, dan kalian sendiri akan lihat.” Lalu

kamimengikuti Dia danmelihat dimanaDia tinggal. Danmulai hari itu,
kira-kira jam empat sore, kami tinggal bersama-sama dengan Dia.

40-42Nama teman saya tersebut yang mendengar perkataan Yohanes
itudankemudian jugamengikut Yesus adalahAndreas. Diamempunyai
saudara bernama Simon. LaluAndreas segeramencari 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 samadengankata “petrus”—yangberasal dari bahasaYunani.
Arti keduakata ituadalah ‘batubesar’.) Karena itu, Simonseringdisebut
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 dinubuatkan olehMusa dalamBukuHukumTaurat, dan juga yang
dinubuatkan oleh para nabi. Dia adalah Yesus— anak Yusuf,‡ dari
kampung Nazaret.”

46Kata Natanael kepada Filipus, “Apakahmungkin seorang yang baik
bisa berasal dari kampung itu?”
Lalu Filipus menjawab, “Mari dan lihat sendiri!”

§ 1:35 kami Kebanyakan ahli tafsir mengatakan bahwa kemungkinan besar penulis Injil
ini termasuk dalam kedua murid Yohanes Pembaptis tersebut. Hal ini sesuai dengan sifat
semua tulisan Yohanes, karena dia hampir selalu menghindar untuk menyebut nama sendiri.
(Namanya hanya ditulis dengan jelas di buku Wahyu.) Dalam Injil ini, sifat ini terlihat juga
di 1:40; 13:23-25; 18:15; 19:26-27, 35; 20:2-9; dan 21:2, 7. Terakhir sekali, di 21:20-25, Yohanes
membuat jelasbahwapenulis Injil ini adalah “muridyangYesus sangat kasihi.” KenapaYohanes
tidak langsung menulis namanya? Mungkin supaya tidak membanggakan diri sebagai orang
yang dipilih menjadi murid Yesus. Dalam TSI, tim penerjemahmerasa penting untukmembuat
supaya jelas bahwa penulis buku ini adalah saksi mata, jadi kata ‘kami murid-murid-Nya’ dan
‘saya’ dipakai— sesuai dengan yang wajar dalam bahasa Indonesia. * 1:40-42 Kristus Lihat
catatan di Yoh. 1:17. † 1:45 orang Di ayat ini, kata ganti untuk nama Yesus memakai
huruf kecil, karena Filipus belum percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. ‡ 1:45 anak
Yusuf Keajaiban-keajaiban yang terjadi waktu Yesus dilahirkan tidak diketahui bahkan oleh
orang-orangdiNazaret—dimanaDiadibesarkan. (Mat. 13:55; Luk. 4:22) Jadiorang-orang Israel
menganggapbahwaYesus adalah anakYusuf. (Luk. 3:23)MemangMaria danYusuf tahubahwa
Yesus dilahirkanmelalui kuasa Roh Allah waktuMaria masih belum bersatu dengan Yusuf.
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47Waktu Yesus melihat Natanael sedang datang, Dia berkata tentang
Natanael kepada kami, “Lihat, dia ini adalah orang Israel yang sejati,
yang tidakmungkinmenipu.”

48Natanael bertanya, “Bagaimana Bapa bisa tahu tentang saya?”
Lalu jawab Yesus kepadanya, “Sebelum Filipusmemberitahu tentang

Akukepadamu,Akusudahmelihatkamusedangdudukdibawahpohon
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 sudahmelihat 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. 2 Yesus dan kami
— murid-murid-Nya, juga diundang hadir ke pesta itu. 3 Waktu air
anggur habis, ibu Yesus berkata kepada-Nya, “Mereka sudah kehabisan
anggur.”

4 Lalu Yesus menjawab, “Tolong jangan mencampuri urusan-Ku!*
Belum tiba waktunya untukmenunjukkan kuasa-Ku.”

5Walaupun Yesusmenjawab seperti itu, ibu-Nya berkata kepada para
pelayanyangadadi rumah itu, “LakukanlahapasajayangDiakatakan!”

6 Di rumah itu ada enam bak air yang besar, yang terbuat dari batu.
Bak itu diisi air supaya setiap tamu bisa membasuh tangannya dengan
air sesuai adat Yahudi.† Setiap bak isinya kira-kira 100 liter.‡

§ 1:51 naik turun Kata-kata “malaikat-malaikat naik turun” dikutip dari Kej. 28:12— di mana
Yakub melihat tangga ke surga. Maksud Yesus di sini adalah bahwa Dia, seperti tangga itu,
adalah Penghubung antara Allah dan manusia. * 1:51 melalui Anak Manusia … Waktu
Yesus tinggal di dunia, Dia sering menyebut diri-Nya “Anak Manusia.” Tetapi arti istilah ini
bukan mengarah kepada kata ‘anak’. Dalam bahasa Ibrani, ‘anak manusia’ berarti ‘manusia
biasa’. Yesus menyebut diri-Nya seperti itu untuk mengingatkan para pendengar-Nya tentang
apa yang Nabi Daniel saksikan dalam penglihatan tentang Raja Penyelamat. (Dan. 7:13-14)
KarenaDanielmelihat Yesus di surga dalambentuk seperti ‘anakmanusia’—maksudnya dalam
bentuk ‘manusiabiasa’,waktuAllahmelantikDia sebagai Raja atas semuayangada. Dalampen-
erjemahan ini, “yaitu Aku” sering ditambah supaya jelas bahwaYesus sedang berbicara tentang
diri-Nya sendiri. * 2:4 Teguran Yesus terhadap ibu-Nya TSI sengaja tidak menerjemahkan
kata dalam bahasa Yunani yang berarti ‘Hai perempuan.’ Ternyata memanggil ibu-Nya atau
perempuan lain dengan kata itu masih sopan, karena Yesus dan pembicara lain menggunakan
kata yang sama di beberapa konteks lain dimana 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 perkataanyang sangat tidak sopan. Kalauditerjemahkandengankata “Ibu,”
itu jugasalahdimengerti sebagai sapaanyang terlalumenunjukkankeakrabandalamsituasi ini.
† 2:6 supaya membasuh … sesuai dengan adat Yahudi Secara harfiah, “untuk pembersihan
orangYahudi.” LihatMrk. 7:2-4dancatatandiayat2. Air itudipakai sebagai syaratpembersihan
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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7 Yesus berkata kepada para pelayan itu, “Isilah air ke dalam semua
bak itu sampai penuh.” Jadi semua bak itumereka isi air sampai penuh.

8Kemudian Dia berkata kepadamereka, “Sekarang ambillah air yang
ada di situ sedikit dan berikanlah kepada pengurus pesta.”
Lalu mereka melakukan seperti yang dikatakan Yesus. 9 Waktu

pengurus pesta itu mencicipi air itu, ternyata air itu sudah berubah
menjadi anggur! Dia tidak tahu anggur itu dari mana, tetapi para
pelayan yangmembawa air itu sudah tahu hal itu. Lalu pengurus pesta
itumemanggil pengantin laki-laki itu 10danberkata kepadanya, “Waktu
orang mengadakan pesta, mereka selalu menghidangkan anggur yang
lebih enak dulu. Dan sesudah semua tamu sudah minum secukupnya,
barulah mereka menghidangkan yang lebih murah untuk menghemat.
Tetapi baru sekarang Saudaramaumenghidangkan yang terbaik.”

11 Demikianlah Yesus melakukan keajaiban yang pertama. Hal itu
dilakukan di kampung Kana di daerah Galilea. Dengan melakukan
keajaiban yang pertama itu, Yesus mulai menyatakan kemuliaan-Nya,
dan kamimurid-murid-Nyamulai percaya kepada-Nya.

12Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum§ bersama ibu-Nya, saudara-
saudara-Nya, dan juga kami murid-murid-Nya. Kami tinggal di situ
selama beberapa hari.

Yesus mengusir orang-orang yang menjadikan teras Rumah Allah
seperti pasar✡

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. 15Karena itu, Yesus membuat alat pemukul dari beberapa poton-
gan tali, lalu Dia mengusir mereka semua dari teras Rumah Allah itu,
termasuk semua ternakmereka. DanDiamembalikkanmeja-meja yang
dipakai oleh para penukar uang, sehingga uang itu berhamburan ke
mana-mana. 16Dia berkata kepada para penjual merpati, “Bawa keluar
semua burung itu. Jangan kalian jadikan Rumah Bapa-Ku ini sebagai
pasar!”

17 Saat itu kami murid-murid-Nya teringat bahwa dalam Firman
TUHAN ada orang yang berkata kepada Allah,
“Justru oleh karena rasa sayang kepada Rumah-Mu,

saya siap untuk disusahkan dan dihancurkan,
supaya Rumah-Mu dihormati.”✡

18 Lalu para pemimpin agama Yahudi menentang Yesus dengan
berkata kepada-Nya, “Buktikan bahwa kamu* berhak mengubah
kebiasaan-kebiasaan kita! Keajaiban apa yang akan kamu tunjukkan
kepada kami untukmembuktikannya?!”

19 Lalu Yesus menjawab mereka, “Ini yang akan menjadi buktinya:
Silakan kalian bongkar RumahAllah ini, danAku akanmembangunnya
kembali dalam tiga hari saja.”

§ 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 kamuDi ayat ini, kata ganti untuknamaYesusmemakai
huruf kecil, karena yang berbicara bukan orang yang percaya kepada Yesus sebagai AnakAllah.
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20 Dan mereka berkata kepada-Nya, “Rumah ini dibangun selama
empat puluh enam tahun, dan kamu berkata akan membangunnya
kembali dalam tiga hari saja!”

21 Tetapi yang Yesus maksudkan dengan perkataan ‘Rumah Allah’
adalah tubuh-Nya sendiri— bukanRumahAllah yang ada di Yerusalem.
22 Di kemudian hari, ketika Yesus hidup kembali dari kematian, kami
murid-murid-Nya teringat akan perkataan-Nya itu. Oleh karena
itu, kami benar-benar percaya kepada Firman TUHAN dan semua
perkataan Yesus.

23 Selama Hari Raya Paskah itu, Yesus berada di Yerusalem. Pada
waktu itu banyak orang yang percaya kepada-Nya, karena melihat
keajaiban-keajaiban yang Dia lakukan. 24Walaupun begitu, Yesus tetap
jaga jarak kepadamereka, karenaDia tahu isi hatimereka semua. 25Dia
juga tidak membutuhkan seseorang untuk memberitahukan kepada-
Nya tentang orang lain, karenaDia sudah tahu semuayangadadi dalam
hati manusia.

3
Yesus danNikodemus

1-2 Pada suatu malam, seorang yang bernama Nikodemus datang
kepada Yesus. Dia adalah anggota dari kelompok agama Yahudi yang
disebut Farisi, dan dia juga salah satu pemimpin dari agama itu. Dia
berkata kepada Yesus, “Guru, kami tahu bahwa Bapak diutus oleh
Allah untuk mengajar kami, karena tanpa bantuan Allah, tidak ada
seorang pun yang bisa melakukan keajaiban-keajaiban seperti yang
Bapak lakukan.”*

3 Lalu jawab Yesus kepadanya, “Apa yang Aku katakan kepadamu
ini memang benar: Tidak ada seorang pun yang bisa menjadi warga
kerajaan Allah† kalau dia tidak dilahirkan kembali.”‡

4 Lalu Nikodemus bertanya, “Bagaimana mungkin seseorang dapat
dilahirkan lagi kalau dia sudah dewasa? Tidakmungkin dia bisamasuk
kembali ke dalam kandungan ibunya dan dilahirkan lagi!”

5 Jawab Yesus kepadanya, “Apa yang Aku katakan kepadamu ini
memang benar: Setiap orang yang ingin menjadi anggota kerajaan
Allah harus dilahirkan dari air dan Roh Kudus. Kalau tidak begitu, dia
tidak bisa menjadi anggota kerajaan Allah. 6 Secara jasmani, manusia
memang lahir oleh karena orang tuanya, tetapi secara rohani, manusia
harus dilahirkandari RohKudus. 7 Janganlahmerasa heran karenaAku
* 3:1-2 Bapak Dalam ayat ini dan ayat 10, ‘Bapak’ huruf besar digunakan karena wajar dalam
percakapan Yesus dan Nikodemus. Huruf besar selalu dipakai waktu kata ‘Bapak’ digunakan
dengan artinya ‘kamu’. Jadi dalam ayat ini, kata ‘Bapak’ ini tidak menunjukkan bahwa
Nikodemus mengerti atau percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. † 3:3 kerajaan Allah
adalah ‘pemerintahan Allah’ atas semua orang yang taat kepada-Nya. Sebagaimana Yesus taat
kepada kehendak Allah sampai menyerahkan diri-Nya sendiri sebagai kurban persembahan,
maka setiap umat Allah juga harus menyerahkan dirinya 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 untukmenerima 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 Nikodemusmengerti. Tetapi perkataan itu juga bisa berarti ‘lahir dari atas’.
Maksud ‘dari atas’ adalah dari surga.
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berkata, ‘Kalian semua harus dilahirkan kembali.’ 8 Karena kelahiran
dari RohKudus adalah seperti putaranangin yangbertiup kemana saja.
Kita hanyabisamendengar bunyinya, tetapi tidak tahudarimana 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?”

10Yesus menjawab, “Bagaimana Bapak bisa menjadi guru agama un-
tuk orang Israel kalau Bapak sendiri tidak mengerti hal-hal ini?! 11Apa
yangAkukatakankepadamu inimemangbenar: Akudanmurid-murid-
Kumengajar tentang hal-hal yang kami sudah tahu. Dan kami bersaksi
mengenai apa yang sudah kami lihat, tetapi kalian tidak menerima
kesaksian kami. 12 Ternyata kalian tidak percaya kalau Aku mengajar
tentang hal-hal duniawi, jadi bagaimana mungkin kalian bisa percaya
kalau Aku mengajar tentang hal-hal surgawi? 13 Tidak ada orang yang
pernah naik ke surga dan turun lagi, supaya dia bisa mengajar kalian
tentanghal-hal surgawi. HanyaAnakManusia— yaituAku, yang pantas
mengajar hal-hal itu, karena hanya Aku yang turun dari sana.

14 “Waktu nenekmoyang kita sedang berada di padang gurun, sebuah
ukiran ular digantungkan olehMusa di atas tiang kayu.§ Demikian juga
Aku— Anak Manusia, harus digantung di atas tiang kayu, 15 supaya
setiap orang yang percaya kepada-Ku menerima hidup untuk selama-
lamanya.”*

16 Memang kasih Allah sangat luar biasa kepada orang-orang di
dunia ini sehingga Dia menyerahkan Anak-Nya yang satu-satunya,
supaya setiap orang yang percaya kepada Anak-Nya itu tidak akan
binasa, tetapi menerima hidup yang selama-lamanya. 17 Karena Al-
lah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia ini— bukan untuk memberi
hukuman kepada manusia, tetapi supaya melalui Dia manusia dapat
diselamatkan. 18 Semua orang yang percaya kepada Anak Allah tidak
akan dihukum oleh Allah. Tetapi semua orang yang tidak percaya
seperti itu sudah berada di bawah hukuman Allah, karena mereka
tidak percaya kepada Anak Allah satu-satunya. 19 Dan inilah dasar
dari hukuman itu: Terang dari surga sudah datang ke dunia ini, tetapi
manusia lebih senang hidup di dalam kegelapan daripada hidup di
dalam terang, karena perbuatan-perbuatan mereka jahat. 20 Semua
orang yang berbuat jahat membenci terang. Mereka tidak mau datang
kepada terang itu, karena terang itu akan membuat semua perbuatan
mereka yang jahat menjadi kelihatan. 21 Tetapi semua orang yang
mengikuti jalan yang benar akan datang kepada terang itu, supaya
kelihatan bahwa mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang benar
atas pertolongan Allah.

Yesus dan Yohanes Pembaptis

§ 3:14 ukiran ular… Ini terjadi padawaktu umat Israel sudah berdosa dan Allahmenjatuhkan
hukuman sehinggamereka digigit ular-ular berbisa. Lalu AllahmenyuruhMusa untukmenem-
pelkan ular yang diukir dari tembaga ke atas tiang kayu, supaya semua orang yangmemandang
ular itudisembuhkandari gigitanular-ularberbisa itu (Bil. 21:4-9). * 3:15 tandaakhirkutipan
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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22Sesudah itu Yesus pergi bersama dengan kamimurid-murid-Nya ke
provinsi Yudea. Di sana Dia tinggal beberapa waktu lamanya bersama
kamidanmembaptis banyakorang. 23-24Padawaktu itu, Yohanesbelum
dimasukkan ke dalam penjara. Dia juga membaptis orang-orang yang
datang kepadanya di Ainon, yang letaknya dekat Salim, karena di sana
ada banyak air.

25Kemudian timbullahpertengkarandi antaraparapengikutYohanes
dan orang Yahudi yang lain tentang syarat-syarat pembersihan diri
sesuai adat Yahudi.† 26 Maka 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
jugamembaptis, 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 menden-
gar waktu saya berkata, ‘Saya bukan Kristus yang sudah dijanjikan
itu, tetapi saya diutus Allah hanya untuk mempersiapkan jalan bagi
Dia.’ 29 Yesus dan saya mempunyai hubungan seperti pengantin laki-
laki dan sahabatnya. Waktu pernikahan, pengantin perempuan akan
diantar ke rumah pengantin laki-laki. Sahabat pengantin laki-laki itu
menyaksikan hal itu dan turutmerasakan kegembiraannya.‡ Demikian
juga, sayamerasa sangat gembiraatas semuayangAllahberikankepada
Yesus sekarang. 30Dia harus semakin besar, tetapi saya harus semakin
kecil.”

Dia yang datang dari surga
31 Kita 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 kesaksian mengenai hal-hal yang
sudah dilihat dan didengar-Nya di surga, tetapi hanya sedikit orang
saja yangmenerima kesaksian-Nya itu. 33Tetapi semua yangmenerima
kesaksian-Nya mengakui bahwa kabar yang Dia sampaikan itu sangat
layak dipercaya, karena berasal dari Allah. 34 Dan kita tahu bahwa
kabar itu benar, karena Dia yang diutus Allah ke dalam dunia ini
benar-benar menyampaikan ajaran dari Allah sendiri. Dan sudah jelas
bahwa Allah memberikan Roh-Nya sepenuhnya kepada Dia. 35 Allah
mengasihi Anak-Nya dan sudah menyerahkan segala sesuatu ke dalam
tangan-Nya. 36Oleh karena itu, setiap orang yang percaya kepada Anak
Allah sudah mempunyai hidup untuk selama-lamanya. Tetapi semua
orang yang tidak taat kepada Anak Allah tidak akan mendapat hidup
selama-lamanya. Melainkan mereka akan terus-menerus mengalami
kemarahan Allah.

4
Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria

1Orang Farisi sudah mendengar bahwa Yesus menjadikan dan mem-
baptis lebih banyak pengikut daripada Yohanes. 2 Tetapi sebenarnya
† 3:25 syarat-syarat pembersihan diri sesuai adat Yahudi Lihat catatan di Yoh 2:6. ‡ 3:29
menyaksikan … kegembiraannya Secara harfiah, “bergembira karena (mendengar) suara pen-
gantin laki-laki.”
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bukan Yesus yang membaptis, melainkan kami murid-murid-Nya.
Yesus tahubahwaorangFarisi sudahmendengar tentangdiri-Nya. 3 Jadi
Dia bersama kami meninggalkan provinsi Yudea dan kembali lagi ke
provinsi Galilea. 4Dalamperjalanan ke sanaDia harusmelewati daerah
Samaria.

5 Waktu di Samaria, Yesus dan kami sampai di sebuah kampung
yang bernama Sikar— yang dekat dengan tanah yang dulu diberikan
Yakub kepada Yusuf, anaknya. 6Dan sumur Yakub ada di situ. Karena
perjalanan jauh, 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 untuk menimba air. Lalu
Yesus berkata kepadanya, “Tolong berikan air kepada-Ku, supaya Aku
minum.” 8 Waktu kejadian itu, kami sudah pergi ke desa Sikar untuk
membeli makanan.

9 Lalu perempuan itu berkata kepada-Nya, “Saya heran! Bagaimana
mungkin Bapak— seorang Yahudi, minta air minum kepada saya— se-
orang 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 siapmemberikannya kepadamu.”

11 Lalu perempuan itu berkata, “Bapak tidak punya timba, dan juga
sumur ini sangat dalam. Bagaimana mungkin Bapak bisa memberikan
air hidup itu kepada saya? 12 Yakub, nenek moyang kita yang mem-
berikan sumur ini kepada kami. Dulu dia dan anak-anaknya dan juga
semua ternaknya minum dari air sumur ini. Pasti Bapak tidak merasa
diri lebih besar dari dia— bukan?!”

13 Lalu Yesus menjawab, “Setiap orang yang minum air dari sumur
ini akan haus lagi. 14 Tetapi siapa saja yang minum air yang akan Ku-
berikan tidakakanhaus lagiuntuk selama-lamanya. Karenaair ituakan
menjadi sepertimataairdidalamdirinya, yangakan terusmengalirdan
memberinya hidup yang selama-lamanya.”

15Kataperempuan itu, “Bapak, berikanlah air itu kepada saya, supaya
saya tidak haus lagi dan tidak usah kembali menimba air ke sini.”

16Lalu 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, 18 karena kamu sudah lima kali
* 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. Jadimenurut peraturan itu, Yesus juga tidak bolehminumdenganmemakai peralatan
minum yang sudah dipakai oleh perempuan itu. Pada zaman Yesus, orang Yahudi tidak boleh
bergaul denganorang-orangSamariakarenapendudukSamariabukanorangYahudi asli, tetapi
keturunan perkawinan campur antara orang Yahudi dengan suku-suku lain. Dalam Hukum
Taurat, Allah melarang orang Yahudi kawin campur dengan suku-suku lain. Tetapi suku-suku
itu berpindah ke daerah Palestina pada waktu kebanyakan orang Yahudi sudah dibawa ke
negeri Babel. Orang-orang Yahudi juga tidak senang kepada penduduk Samaria karena agama
mereka bukan agama Yahudi murni. Mereka mencampur agama mereka dengan adat-istiadat
suku-suku lain yangmasuk ke daerah itu pada waktu pembuangan bangsa Yahudi ke Babel.
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kawin cerai dengan laki-laki yang berbeda. Dan laki-laki yang hidup
bersamamu sekarang bukanlah suamimu. Ya, perkataanmu itu me-
mang benar.”

19Dandiaberkata, “Bapak, sekarang saya sadarbahwaBapak seorang
nabi. 20 Nenek moyang kami selalu menyembah Allah di atas gunung
itu, tetapi kalian orang Yahudi berkata setiap orang harus menyembah
Allah di Yerusalem.”

21LaluYesusmenjawab, “Ibu, percayalahkepadaperkataan-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-benarmaumenyembah Dia akanmenyembah-Nyamelalui
persatuan dengan Roh Kudus† dan sesuai dengan ajaran benar yang
dari Allah. Karena Allah menginginkan orang-orang yang seperti itu
untuk menyembah-Nya. 24 Karena Allah bukan daging, tetapi Roh.
Oleh karena itu, setiap orang yang mau menyembah Dia hendaklah
menyembah-Nyamelalui persatuan dengan Roh Kudus dan sesuai den-
gan ajaran benar yang dari Allah.”

25Lalu perempuan itu berkata kepada-Nya, “Saya tahu bahwaMesias
akandatangnanti. WaktuDiadatang,Diaakanmemberitahukansemua
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 sudah kembali dan sampai di
sumur itu. Kami heran ketika melihat Yesus sedang berbicara dengan
seorang perempuan. Tetapi tidak ada dari kami yang berani bertanya
kepada perempuan itu, “Ibu cari apa?” Dan tidak ada yang bertanya
kepada Yesus, “Kenapa Bapa bicara dengan dia?”

28Lalu perempuan itu meninggalkan tempat airnya di situ, dan kem-
bali ke kampung dan berkata kepada orang-orang yang ada di sana,
29 “Mari lihat! Di sana ada seseorang 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.

31Tetapi sebelummereka datang, kamimengajak Diamakan, dengan
berkata, “Guru, mari kita makan!”
† 4:23 melalui persatuan dengan Roh Kudus Secara harfiah Yohanes menulis “roh.” Pada
waktu Yohanesmenulis Injil ini, bahasa Yunani belummemakai perbedaan antara huruf besar
dan kecil. Semua huruf berbentuk seperti huruf besar zaman sekarang. Jadi bahasa Yunani
tidak menunjukkan kalau maksud Yesus adalah Roh Kudus atau roh manusia. Sekitar lima
puluh persen penafsir mengatakan bahwa maksud Yesus di ayat ini adalah “setiap orang …
melalui rohnya masing-masing.” Tim penerjemah memilih tafsiran bahwa maksud Yesus
adalah tentangRohAllahkarenaperkataan-Nya, “waktunyaakandatangdansebenarnya 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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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
kehendakBapa yangmengutusAkukedunia ini— yaituuntukmenyele-
saikan tugas yangDia berikan kepada-Ku. 35Pada umumnya orang tahu
dan berkata, ‘Sesudah empat bulan tibalah waktu panen.’ Tetapi Aku
berkatakepadakalian, bukalahmatahati kalian! Lihatlahkebun-kebun
ini. Gandum ini sudah siap dipanen. 36 Aku sudah menyuruh orang-
orang menanam gandum yang sekarang ini kita lihat. Gandum ini
Akugambarkansebagai jiwa-jiwaorangyang sedangdiselamatkan, 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 akan menerima
upah yang tahan untuk selama-lamanya. Jadi akhirnya, mereka yang
dulu menanam gandum ini akan bergembira bersama-sama dengan
kita yang sekarang sedang melakukan panen. 37 Jadi, perkataan yang
selalu kita dengar ini adalah benar: ‘Ada yang tugasnya menanam, dan
ada juga yang tugasnya untuk panen.’ 38 Aku menyuruh kalian untuk
panenhasil di ladang-Ku—dimanaduluAku tugaskanorang lain untuk
menanam. Sekarang kalian disuruh hanya untukmemanenhasil usaha
mereka.”

39 Akhirnya, banyak orang Samaria dari kampung itu percaya
kepada Yesus karena mereka mendengar kesaksian perempuan itu
yang berkata, “Dia memberitahukan kepada saya tentang semua hal
yang pernah saya lakukan!” 40Waktu orang-orang Samaria itu sampai
kepada Yesus, merekaminta supaya Dia tinggal bersamamereka. Yesus
setuju, dan kami tinggal bersama mereka selama dua hari. 41 Lalu
orang-orangkampung itu bertambahbanyak lagi yangmenjadi percaya
karenamereka sendiri yang sudahmendengar ajaran-Nya.

42Danmereka berkata kepada perempuan itu, “Memang sebelumnya
kami percaya kepada-Nya karena apa yang kamu katakan. Tetapi
sekarang kami percaya karena kami sendiri yang sudah mendengar
ajaran-Nya. Jadi sekarang sudah jelas bagi kami bahwa Dia ini sungguh
Raja Penyelamat manusia.”

Yesusmenyembuhkan anak pejabat pemerintah✡
43 Sesudah dua hari di Sikar, Yesus bersama kami murid-murid-Nya

berangkat ke provinsi Galilea. 44 Dia sendiri pernah mengajar bahwa
seorang nabi jarang dihormati di daerahnya sendiri, 45 tetapi waktu Dia
tiba, orang Galilea menyambut-Nya dengan baik. Hal itu terjadi karena
mereka 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 pemerintah tinggal di desa itu, dan pada
waktu itu anak laki-lakinya sedang sakit 47 dan hampir mati. Jadi
waktu pejabat itu mendengar bahwa Yesus sudah datang dari provinsi
Yudea dan ada di Galilea, dia pergi ke Kana dan memohon kepada-Nya
✡ 4:42 Mat. 8:5-13; Luk. 7:1-10
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untuk langsung ikut bersamanyakeKapernaumuntukmenyembuhkan
anaknya. 48 Tetapi Yesus berkata kepadanya dan kepada semua orang
yang ada di situ, “Orang-orang di sini tidak mau percaya kepada-Ku
kalau belummelihat keajaiban-keajaiban.”

49 Lalu orang itu berkata kepada-Nya, “Tuan, tolong datang sebelum
anak sayamati!”

50Tetapi 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 sem-
buh?”
Danmerekamenjawab, “Kemarin siangkira-kira jamsatudemamnya

hilang.”
53 Lalu dia teringat bahwa tepat pada jam itu juga Yesus berkata

kepadanya, “Anakmu sudah sembuh.” Jadi dia dan semua keluarganya
menjadi percaya kepada Yesus.

54 Dengan demikian, Yesus sudah dua kali pulang ke Galilea dari
Yudea danmembuat keajaiban.

5
Yesusmenyembuhkan orang sakit di kolamBetesda

1 Sesudah itu, Yesus pergi ke Yerusalem untuk mengikuti salah satu
perayaan orang Yahudi. 2Di dekat pintu gerbang Yerusalem yang diberi
nama “Gerbang Domba,” ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani
disebut Betesda.* Di pinggir kolam itu ada lima teras beratap. 3Banyak
orang sakit yang berbaring di dalam teras-teras itu, termasuk orang-
orang yang buta, pincang, dan lumpuh total. [† Mereka menunggu
air kolam itu berguncang, 4 karena sewaktu-waktu ada malaikat yang
turun dan mengguncangkan air kolam itu. Pada saat itu terjadi, orang
yang pertama sekali masuk ke dalam kolam itu akan menjadi sembuh
dari penyakitnya. ] 5-6 Di 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 berguncang, tidak
ada orang yang bisa membantu menurunkan saya ke dalam kolam ini.
Setiap kali saya berusaha turun, orang lain sudah turun lebih dulu.”

8Lalu Yesus berkata kepadanya, “Berdirilah! Angkatlah kasurmu dan
berjalanlah.” 9 Saat itu juga, orang itu sembuh! Lalu dia mengangkat
kasurnya dan berjalan.
Kesembuhan ini terjadi pada Hari Sabat. 10 Karena itu, beberapa

pemimpin Yahudi berkata kepada orang yang disembuhkan itu, “Ini
* 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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Hari Sabat— bukan! Menurut peraturan kita, kamu tidak boleh mem-
bawa kasurmu pada Hari Sabat.”

11 Tetapi dia menjawab, “Orang yang menyembuhkan saya, dialah
yangmenyuruh saya, ‘Angkatlah kasurmu dan berjalan.’ ”

12 Lalu mereka bertanya, “Siapa dia yang menyuruh 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 sudahmeninggalkan tempat itu.

14Beberapa waktu kemudian, di salah satu teras Rumah Allah, Yesus
bertemu dengan orang itu dan berkata kepadanya, “Sekarang kamu
sudah sembuh. Berhentilah berbuat dosa, supaya tidak terjadi lagi
sesuatu yang lebih buruk kepadamu.”

15Lalu orang itu kembali lagi kepada para pemimpin Yahudi tersebut
dan memberitahukan, “Orang 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, sehingga mereka
mencari jalan untuk membunuh Dia. Karena menurut mereka, Dia
sudahmelanggar peraturanMusa tentang Hari Sabat, dan juga berkata
bahwa Allah adalah Bapa-Nya. Berarti Dia membuat diri-Nya sama
dengan Allah.

Anak Allahmemiliki kuasa Allah
19Untuk menjawab mereka yang marah kepada-Nya, Yesus berkata,

“Apa yang Aku katakan ini memang benar: Aku— sebagai Anak dari
Bapa-Ku, tidak bisa mengerjakan sesuatu atas kemauan-Ku sendiri,
tetapi 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 akanmelibatkan Aku dalam hal-hal yang lebih besar lagi,
supaya kalianmenjadi heran.

22 “Bapa-Ku tidak menghukum siapa pun, tetapi Dia sudah menyer-
ahkan semua pekerjaan itu kepada-Ku. 23 Bapa sudah memutuskan
seperti itu supaya semuaorangmenghormati Aku, sama sepertimereka
menghormati Dia. Kalau orang tidakmenghormati Aku, berartimereka
juga tidak menghormati Bapa-Ku yang mengutus Aku ke dalam dunia
ini.

24 “Yang Ku-katakan inimemang benar: Semua orang yangmengikuti
apa yang Aku katakan dan percaya kepada Bapa yang mengutus Aku,
mereka sudah memiliki hidup yang selama-lamanya. Allah tidak akan
menghukummereka, karena mereka sudah dibebaskan dari kuasa ke-
matian dan dipindahkan ke dalam kelompok orang yang hidup selama-
lamanya. 25Percayalah, hal ini memang benar: Waktunya akan datang
dan sebenarnya sudah mulai, di mana orang-orang yang sudah mati
akan mendengar suara Anak Allah— yaitu suara-Ku, dan mereka akan
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hidup. 26 Hal itu terjadi karena Bapa-Ku adalah sumber hidup, dan
Dia sudahmemberikan kuasa kepada-Ku untukmemberi hidup kepada
manusia. 27 Bapa-Ku juga sudah memberikan kuasa kepada-Ku untuk
menghakimi manusia, karena Aku adalah AnakManusia.‡

28 “Yang lebih mengherankan lagi: Akan tiba waktunya ketika semua
orang mati yang ada di dalam kubur akan mendengar suara Anak
Manusia— yaitu Aku. 29 Lalu mereka semua akan bangkit dan keluar
dari kubur-kubur mereka masing-masing. Yang sudah hidup benar
akan mendapat hidup selama-lamanya, tetapi Aku akan menghukum
mereka yang sudah hidup dalam kejahatan.

30 “Aku akanmenghakimi dengan adil, karena Aku tidak bisa berbuat
apa-apa atas kemauan-Ku sendiri. Aku hanya menghakimi sesuai den-
gan apa yang Aku dengar dari Bapa-Ku. Hukuman yang Aku berikan
pasti adil, karena Aku tidak mengikuti kemauan-Ku sendiri, tetapi Aku
selalumengikuti kemauanBapayangmengutusAkukedalamdunia ini.

Yesus berbicara dengan para pemimpin Yahudi
31 “Kalau hanya Aku sendiri yang bersaksi tentang diri-Ku, dan

tidak ada orang lain yang menguatkan apa yang Aku katakan, maka
kalian tidak akan menerima kesaksian-Ku itu. 32 Tetapi ada Orang lain
yang bersaksi mengenai Aku— yaitu Bapa-Ku. Dan Aku tahu bahwa
kesaksian-Nya tentang Aku adalah benar.

33 “Kalian sudah menyuruh beberapa orang pergi kepada Yohanes
Pembaptis untuk bertanya tentang Aku. Dan semua yang Yohanes
katakan tentang Aku adalah benar. 34 Sebenarnya, Aku tidak perlu
bantuan dari manusia untuk bersaksi tentang Aku. Aku hanyamengin-
gatkan kalian tentang apa yang Yohanes katakan supaya kalian dapat
diselamatkan. 35 Waktu Yohanes tinggal di antara kalian, dia seperti
pelita yang menyala dan bercahaya. Dan hanya sementara waktu saja
kalian memangmenikmati cahayanya itu danmenerima kesaksiannya
mengenai Aku.

36 “Tetapi yang lebih penting dari kesaksian Yohanes adalah semua
yang Aku kerjakan di antara kalian, karena semua yang Bapa berikan
untuk Aku kerjakan membuktikan bahwa Dia sudah mengutus Aku ke
dalamdunia ini. 37DanBapa yangmengutus Aku, Dia sendiri yang lang-
sung memberi kesaksian tentang Aku kepada manusia. Tetapi kalian
tidak pernah mendengar suara-Nya dan tidak pernah juga melihat
muka-Nya. 38Kalian tidak bisamenerima apa yang Dia katakan, karena
kalian tidak mau percaya kepada-Ku yang sudah diutus-Nya. 39Kalian
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 tentang
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

‡ 5:27 AnakManusia Lihat catatan di Yoh. 1:51.
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senang hati. 44 Itu karena kalian suka mencari pujian dari sesama
kalian saja, tetapi kalian tidak pernah mencari pujian dari Allah yang
satu-satunya. Kalau begitu, bagaimana kalian bisa percaya kepada-
Ku? 45 Jangan kalian berpikir bahwa Aku akan berdiri di hadapan
Bapa dan berbicara tentang kesalahan-kesalahan kalian. Musalah—
yangkalianharapkanuntukmembelakalian, yangakanmelakukan itu!
46 Kalau kalian percaya apa yang dikatakan Musa, seharusnya kalian
juga mempercayai apa yang Aku katakan, karena dia sudah menulis
tentang Aku.✡ 47 Tetapi kalau kalian tidak percaya kepada apa yang
sudah ditulis olehMusa, jadi tidakmungkin kalian percaya tentang apa
yang Ku-katakan.”

6
Yesusmemberi makan lima ribu orang lebih✡

1 Sesudah itu, Yesus berangkat bersama kami murid-murid-Nya den-
gan 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. 3Lalu Yesus naik ke bukit dan duduk di situ bersama
kami. 4 Kebetulan, hampir tiba waktunya bagi orang Yahudi untuk
merayakan Paskah.

5 Waktu Yesus memandang ke sekeliling-Nya dan melihat banyak
orang sedang berdatangan kepada-Nya, Dia berkata kepada Filipus, “Di
mana kita bisa membeli roti 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 upah kami* cukupuntuk
membeli makanan bagi mereka semua— walaupun mereka masing-
masing hanya dapat sepotong kecil saja.”

8 Kemudian salah satu dari kami— yaitu Andreas (saudara Petrus)†
berkata, 9 “Ada seorang anak laki-laki di sini yang mempunyai lima
buah roti jelai dan dua ekor ikan, tetapi itu percuma saja untuk orang
sebanyak ini.”

10 Jumlahmerekakira-kira limaribuorang laki-laki. (Belumtermasuk
perempuan dan anak-anak.) Di tempat itu padang rumputnya luas,
jadi Yesus berkata kepada kami, “Suruhlah mereka duduk.” Lalu kami
menyuruh mereka semua duduk. 11 Kemudian Yesus mengambil roti
dan ikan itu danmengucap syukur kepadaAllah, lalu Diamenyerahkan
kepada kami untuk dibagi-bagikan kepada orang banyak. Lalu semua
orangmakan dengan sepuas-puasnya.

✡ 5:46 Kej. 3:15; Ul. 18:14-22 ✡ 6: Mat. 14:13-21; Mrk. 6:30-44; Luk. 9:10-17 * 6:7 bekerja
… upah kami Secara harfiah, “Roti seharga 200 keping dinar pun.” Dinar adalah mata uang
Romawi yang dibuat dari perak asli. Pada waktu itu, satu dinar adalah upah seorang pekerja
dalam satu hari. Jadi 200 dinar adalah sejumlah uang yang cukup besar, sama dengan gaji 200
orang dalam satu hari, atau 12 orang yang kerja satu bulan. † 6:8 Petrus Secara harfiah,
“Simon Petrus.”
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12 Sesudah mereka semua kenyang, Yesus berkata kepada kami,
“Kumpulkanlah makanan yang tersisa itu supaya tidak ada yang ter-
buang.” 13Ketika kami mengumpulkannya, tersisalah dua belas keran-
jang 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 olehMusa untuk datangmenolong kita!”✡

15 Yesus tahu bahwa orang banyak itu sedang mengatur rencana
untuk memaksa Dia menjadi raja atas mereka. Oleh karena itu, Dia
pergi menyendiri ke tempat yang berbukit.

Yesus berjalan di atas air✡
16Kemudian ketika hari mulai malam, kami murid-murid-Nya turun

ke tepi danau. 17 Waktu itu hari sudah mulai gelap, dan Yesus tidak
ikut bersama kami. Sesuai dengan perintah-Nya,‡ kami naik ke dalam
perahu dan menyeberang ke arah kota Kapernaum. 18 Lalu angin
mulai bertiup dengan sangat kencang, dan ombak juga menjadi besar.
19 Pada saat itu kami sudah mendayung perahu kira-kira lima atau
enam kilometer. Kemudian kami melihat Yesus sedang berjalan di atas
air mendekati perahu, dan kami menjadi takut. 20 Tetapi Dia berkata,
“Jangan takut! Ini Aku.” 21 Waktu Dia berkata begitu, dengan senang
hati kamimenolong Dia naik ke dalamperahu. Dan saat itu juga perahu
itu sudah tiba di tempat tujuan kami!

Orang banyakmencari Yesus
22 Hari berikutnya, orang banyak yang masih tinggal di seberang

danau menjadi sadar bahwa hari sebelumnya hanya ada satu per-
ahu saja di situ, dan Yesus tidak ikut menyeberang bersama kami.
23Kemudian ada beberapa perahu yang lain datang dari kota Tiberias.
Perahu-perahu itu tiba dan berlabuh tidak jauh dari tempat di mana
Yesusmemberikan roti kepada orangbanyak itu sesudahDiamengucap
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
25 Waktu mereka tiba di seberang danau, mereka mencari Yesus

sampai ketemu. Lalumereka bertanya, “Kapan guru tiba di sini?”
26Lalu Yesus menjawab, “Apa yang Aku beritahukan ini memang be-

nar: Kalian mencari Aku bukan karena mengerti keajaiban-keajaiban
yang sudahAku lakukan, tetapi karena kalian sudahmakan roti sampai
kenyang. 27Makananduniawiakanhabisdancepatmenjadibusuk. Jan-
ganlah bekerja untukmendapatmakanan 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 kepada kalian, karena Allah Bapa sudah memberikan
hak itu kepada-Ku.”

✡ 6:14 Ul. 18:15-19; Yoh. 1:21 ✡ 6:15 Mat. 14:22-27; Mrk. 6:45-52 ‡ 6:17 Sesuai dengan
perintah-Nya Kedua kata ini diambil dari Mrk. 6:45 supaya kelakuan murid-murid Yesus tidak
dianggap aneh atau tidak sopan.
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28 Lalu mereka bertanya kepada-Nya, “Lalu apa yang harus kami
lakukan?— supaya Allah senang kepada kami sehingga kami mendap-
atkanmakanan yangmemberi hidup yang selama-lamanya itu?”

29 Jawab Yesus, “Inilah yang Allah mau kalian lakukan: Percayalah
kepada-Ku, yang sudah diutus-Nya ke dalam dunia ini.”

30Mereka bertanya lagi kepada-Nya, “Keajaiban apa yang akan kamu
lakukan? Tolong buktikan!— supaya dengan melihat, kami akan per-
caya kepadamu. 31 Nenek moyang kita sudah makan manna selama
Musa memimpin mereka di padang gurun. Hal itu sesuai dengan yang
tertulis dalam Firman TUHAN, ‘Dia sudahmemberi merekamakan roti
dari surga.’ ”✡

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. 33Akulah roti dari surga itu, karena Aku sudah turun dari surga
untukmemberihidupyangsesungguhnyakepadaorang-orangdidalam
dunia ini.”

34Lalu 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. 38Karena Aku turun dari surga— bukan untuk melakukan
kemauan-Ku sendiri, tetapi melakukan kemauan Bapa yang mengutus
Aku. 39 Inilah tujuan Bapa-Kumengutus 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 ter-
akhir 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.”

41Lalu para pemimpin Yahudimulai bersungut-sungut tentang Yesus,
karena Dia berkata, “Akulah roti yang sudah turun dari surga.”
42Mereka berkata, “Yesus ini hanya anak Yusuf. Dan kitamengenal ibu-
bapaknya. Bagaimana dia bisa berkata, ‘Aku sudah turun dari surga’?”

43 Kata Yesus kepada mereka, “Janganlah kalian bersungut-sungut.
44 Karena siapa pun tidak bisa datang kepada-Ku atas kemauannya
sendiri. Kalau seseorang datang kepada-Ku, itu karena Bapa yang
mengutus Aku sudah bekerja dalam hatinya sehingga dia datang
kepada-Ku. Dan setiaporangyangdatangkepada-Ku, padahari terakhir
akan Aku hidupkan kembali. 45Hal itu sesuai dengan apa yang ditulis
oleh para nabi, ‘Allah akanmengajarmereka semua.’✡ Jadi setiap orang

✡ 6:31 Mzm. 78:24 § 6:39 hari terakhir … Lihat Yoh. 6:40, 44, 54; 11:24 dan 12:48. * 6:40
memandang Anak-Nya Lihat Yoh. 3:14-15 dan catatan di ayat 14. ✡ 6:45 Yes. 54:13
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yang mendengar dan menerima ajaran dari Bapa akan datang kepada-
Ku. 46 Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa, kecuali Aku
yang datang dari Dia. Hanya Aku saja yang sudah pernahmelihat Dia.

47 “Apa yang Aku katakan ini memang benar: Setiap orang yang
percaya kepada-Ku sudah mempunyai hidup yang selama-lamanya.
48 Akulah roti yang memberi hidup. 49Nenek moyang kalian memang
sudah makan manna dari Allah di padang gurun. Tetapi sesudah itu,
mereka tetap sajamati sama seperti semuamanusia. 50Tetapi roti yang
sesungguhnya yang turun dari surga sekarang ada di sini. Setiap orang
yang makan roti ini tidak akan mati. 51 Akulah roti hidup yang sudah
turun dari surga. Setiap orang yang makan roti ini akan hidup untuk
selama-lamanya. Karena roti yang Ku-berikan itu adalah tubuh-Ku,
yang diserahkan supaya orang-orang di dalam dunia ini bisamenerima
hidup yang sesungguhnya.”

52 Kemudian para pemimpin itu mulai bertengkar satu sama lain.
Merekaberkata, “Bagaimanadiabisamemberikan tubuhnyauntukkita
makan?”

53 Lalu Yesus berkata kepada mereka, “Apa yang Anak Manusia—
yaitu Aku, beritahukan ini memang benar: Kalian harus makan tubuh-
Ku dan minum darah-Ku. Kalau tidak, kalian tidak akan hidup untuk
selama-lamanya. 54Siapa saja yangmakan tubuh-Kudanminumdarah-
Ku akan hidup untuk selamanya, dan orang itu akan Aku hidupkan
kembali pada hari terakhir. 55Karena tubuh-Ku adalah makanan yang
sesungguhnya, dan darah-Ku adalah minuman yang sesungguhnya.
56 Setiap orang yang makan tubuh-Ku dan minum darah-Ku menjadi
satu dengan-Ku, dan Aku juga menjadi satu dengan dia. 57 Bapa-Ku
adalah sumber hidup. Dialah yang mengutus Aku, dan Aku hidup
karena bersatu dengan Bapa. Begitu juga, setiap orang yang makan
tubuh-Ku dan minum darah-Ku akan hidup karena dia sudah menjadi
satu dengan Aku. 58 Jadi, Aku adalah roti dari surga. Roti yang Ku-
berikan tidak seperti roti yang dimakan oleh nenek moyang kalian itu.
Walaupunmerekamakan roti itu, mereka tetap sajamati seperti semua
manusia. Tetapi setiap orang yang makan roti yang Aku berikan akan
hidup untuk selama-lamanya.”

59Yesus mengatakan semuanya itu di Kapernaum, waktu Dia menga-
jar di rumah pertemuan orang Yahudi.†

Banyak pengikut Yesus yangmeninggalkan Dia
60 Ketika orang banyak yang biasa mengikuti Yesus mendengarkan

ajaran itu,merekaberkata, “Ajaran ini sulit sekali. Tidakadaorangyang
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 begitu, kalian pasti tidak senang kalau melihat

† 6:59 rumah pertemuan orang Yahudi Dalam bahasa Yunani disebut “sinagoge.” Pada zaman
Perjanjian Baru, rumah-rumah pertemuan dipakai untuk pertemuan umum orang Yahudi
setempat, dan juga sebagai tempat berdoa dan mendengar Firman Allah. Rumah pertemuan
berbeda dari Rumah Allah yang ada di kota Yerusalem— yang juga disebut Bait Allah. Persem-
bahan 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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Anak Manusia— yaitu Aku, kembali lagi ke surga! 63 Karena apa yang
tadi Aku ajarkan kepada kalian berasal dari Roh Kudus. Ajaran-Ku
itu mempunyai kuasa Roh untuk memberi kehidupan. Segala usaha
manusia tidak bisa memberi hidup. Yang memberi hidup kepada
manusiaadalahRohKudus. 64TetapiAku tahubahwaadabeberapadari
antarakalianyang tidakpercayakepada-Ku.” (KarenaYesus sudah tahu
dari permulaan siapa saja yang tidak percaya kepada-Nya— bahkan
Dia tahu orang yang akan mengkhianati Dia di kemudian hari.) 65Lalu
Dia berkata kepada kami, “Itulah sebabnya Aku berkata kepada kalian,
‘Siapa pun tidak bisa datang kepada-Ku atas kemauannya sendiri.
KarenaBapa-Kuyangharusbekerjaduludidalamhatinya, barudiabisa
datang kepada-Ku.’ ”

66 Sesudah itu, banyak orang yang sudah mengikuti Yesus tidak mau
mengikuti Dia lagi, danmereka pergi meninggalkan Dia.

67 Lalu Yesus bertanya kepada kami, “Apakah kalian juga mau
meninggalkan Aku?”

68 Lalu Petrus menjawab, “Tuhan, kami tidak bisa meninggalkan En-
gkau, karena ajaran-ajaran-Mu berkuasa sehingga kami bisa memper-
oleh hidup yang selama-lamanya. 69Dan kami percaya bahwa Engkau
adalah Utusan yang kudus dari Allah.”

70 Lalu Yesus menjawab kami, “Walaupun Aku sendiri yang sudah
memilih kalian yang dua belas orang inimenjadimurid-Ku, tetapi salah
satu dari antara kalian adalah hamba iblis.” 71 Yang Yesus maksudkan
adalah Yudas— anak Simon, dari desa Kariot. Yudas termasuk salah
satu dari kami kedua belas murid itu, tetapi dialah yang kemudian
mengkhianati Yesus.

7
Yesus dan saudara-saudara-Nya

1Sesudah ituYesusberjalankelilingprovinsiGalilea. Dia tidakmauke
provinsi Yudea karena para pemimpin Yahudi di sanamaumembunuh
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 selalumengikutimu bisa
melihat keajaiban-keajaiban yang kamu lakukan. 4Karena kalau seseo-
rang mau menjadi terkenal, dia tidak bisa menyembunyikan apa yang
dia lakukan. Jadi kalau kamumampumelakukan keajaiban-keajaiban,
tunjukkanlah dirimu kepada semua orang.” 5 Saudara-saudara Yesus
berkata begitu karena mereka juga tidak percaya bahwa Dia adalah
Kristus.

6 Jawab Yesus kepada mereka, “Sekarang belum waktunya Aku pergi
ke Yerusalem. Tetapi bagi kalian, kapan saja kalian bisa pergi. 7Karena
manusia duniawi tidak bisa membenci kalian. Tetapi mereka mem-
benci Aku, karena Aku selalu berterus terangmemberitahukan kepada
mereka bahwa perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan adalah ja-
hat. 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.
✡ 7:2 Im. 23:33-43; Bil. 29:12-39; Ul. 16: 13-15
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10 Tetapi sesudah saudara-saudara-Nya pergi ke perayaan itu, secara
diam-diam Yesus pun pergi, supaya tidak diketahui oleh orang banyak.
11Pada perayaan itu, para pemimpin 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 menye-
satkan banyak orang!” 13 Tetapi seorang pun tidak ada yang berani
berbicara secara terang-terangan tentang Dia, karena mereka takut
kepada para pemimpin Yahudi.

Yesusmengajar di Yerusalem
14 Pada hari keempat dari ketujuh hari pesta tersebut, Yesus masuk

ke dalam salah satu teras Rumah Allah, lalu mengajar orang banyak
yang ada di situ. 15 Para pemimpin Yahudi menjadi heran dan berkata,
“Bagaimana orang ini bisa tahu banyak hal?— padahal dia bukan orang
yang berpendidikan seperti kita!”

16 Lalu Yesus menjawab mereka, “Apa yang Aku ajarkan ini tidak be-
rasal 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. 18Kalau
ajaran seseorang berasal dari pikirannya sendiri, berarti dia mencari
hormat untuk dirinya sendiri. Tetapi ajaran-Ku mendatangkan hormat
bagi Bapa yang mengutus Aku. Itulah tandanya bahwa Aku tidak
menipu, dan kalian boleh percaya apa yang Aku ajarkan. 19 Percuma
saja Musa memberikan Hukum Taurat kepada kalian! Karena seorang
pun dari kalian tidak ada yang mengikuti Hukum Taurat itu! Lalu
kenapa kalianmelanggar HukumTaurat dengan berusahamembunuh-
Ku?”

20Lalu orang banyak itu menjawab, “Engkau sudah gila karena kera-
sukan setan! Tidak ada orang yang berusahamembunuhmu!”

21 Dan Yesus menjawab mereka, “Aku sudah melakukan satu kea-
jaiban pada Hari Sabat dan kalianmenjadi heran. 22Tentang pekerjaan
padaHari Sabat, kalianharus ingat bahwakalian jugamelakukan sunat
kepada anak laki-laki pada Hari Sabat, apabila anak itu lahir pada
Hari Sabat sebelumnya. Hal itu sesuai dengan Hukum Musa, akan
tetapi sebenarnya adat sunat itu tidak berasal dari ajaran Musa tetapi
dari nenek moyang kita. 23 Jadi untuk menaati Hukum Musa, kalian
menyunat alat kelamin anak laki-laki pada Hari Sabat. Kalau begitu,
kalian jangan marah kalau Aku menyembuhkan seluruh tubuh orang
sakit pada Hari Sabat! 24 Jangan kamu menuduh Aku atau orang lain
tanpa berpikir baik-baik, tetapi pertimbangkanlah perbuatan orang
dengan benar dan adil.”

Pertanyaan orang Yahudi kalau Yesus adalah Kristus
25KemudianadabeberapaorangYerusalemyangberkata, “Bukankah

dia ini yang sedang dicari-cari untuk dibunuh? 26Tetapi lihat! Sekarang
dia mengajar dengan bebas di depan umum, danmereka tidak berbuat
apa-apa kepada dia! Apakah mungkin para pemimpin kita sekarang
sudah berubah pikiran dan menyadari bahwa dia adalah Kristus?”
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27 Tetapi orang lain juga berkata, “Kemungkinan orang Nazaret ini
bukanKristus, karena kalauKristus datang, seorang pun tidak akan ada
yang tahu dari mana asal-Nya. Karena waktu Dia diutus dari surga,
tidakmungkin kita menyebut Dia ‘orang Nazaret.’ ”

28Karena itu, waktu Yesus masih mengajar di dalam salah satu teras
RumahAllah, 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—yaituDiayang selaludapatdipercaya. KalianbelummengenalDia.
29 Tetapi Aku mengenal Dia, karena Aku datang dari Dia. Dia jugalah
yang sudahmengutus Aku.”

30 Pada waktu Yesus berkata seperti itu, para pemimpin Yahudi
berusaha untuk menangkap Dia. Tetapi satu pun dari antara mereka
tidak ada yang sampai berbuat apa-apa kepada-Nya, karena belum tiba
waktunya untuk menangkap Dia. 31 Tetapi dari antara orang banyak
itu, banyak yang percaya kepada-Nya. Mereka berkata, “Waktu Kristus
datang, keajaiban yangDia 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 menemukan dia? Apakah
dia mau pergi ke negara-negara di mana orang Yahudi sudah tersebar?
Apakah mungkin dia maumengajar mereka yang berbahasa Yunani di
sana? 36 Apa maksud perkataannya ini?— ‘Kalian akan mencari aku,
tetapi kalian tidakakanbisamenemukanaku.’ Dankenapadiaberkata?
— ‘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
yangadadi dalam terasRumahAllah itu, “Siapa saja yanghausdi antara
kalian, datanglah kepada-Ku untuk minum! 38 Seperti tertulis dalam
Firman Allah, orang yang percaya kepada-Ku, ‘dari dalam hatinya akan
mengalir aliran-aliran air yang memberi hidup.’ ”✡ 39 Maksud Yesus
adalah Roh Kudus yang akan diterima di dalam hati setiap orang yang
percaya kepada-Nya. Tetapi pada waktu Dia berkata begitu, Roh Kudus
belumdiberikankepadaorangpercaya, karenaYesusbelummengalami
kematian dan belum diangkat ke tempat kemuliaan-Nya di surga.

Orang banyak berdebat tentang Yesus
✡ 7:38 Yes. 58:11
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40Sebagian dari orang banyak yangmendengar perkataan-perkataan
Yesus itu berkata, “Dia ini benar-benar nabi yang kita nanti-nantikan,
yang sudah dijanjikan untukmenggantikanMusa.”*

41Dan yang lain lagi berkata, “Dia adalah Kristus.”
Yang lain lagi mengatakan, “Bukan! Kristus tidak akan datang dari

Galilea, 42 karena dalam Firman TUHAN sudah tertulis bahwa Kris-
tus akan berasal dari keturunan Daud— dari kampung Betlehem, di
mana dulu Daud pernah tinggal.” 43 Demikianlah orang banyak itu
bertengkar satu sama lain tentang Yesus. 44Beberapa orang dari antara
orang banyak itu 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 mereka untuk
menangkap Yesus. Kemudian mereka ditanya, “Kenapa kalian tidak
membawa dia?”

46 Lalu mereka menjawab, “Belum pernah ada orang yang mengajar
seperti dia!”

47 Lalu orang-orang Farisi itu menjawab, “Wah! Ternyata kalian
juga sudah disesatkan olehnya! 48 Belum ada dari antara kami para
pemimpindanorangFarisi yangpercayakepadadia—bukan?! 49Tetapi
orang banyak yang mengikuti dia itu, tidak tahu apa-apa tentang
Hukum Taurat. Biarlah Allahmenghukummereka!”

50 Tetapi di situ juga ada Nikodemus— yaitu salah satu dari antara
mereka yang sebelumnya sudah menemui Yesus. Lalu dia berkata
kepada mereka, 51 “Jangan kita melanggar Hukum Taurat! Kita harus
mendengar langsung dari orang itu, danmemeriksanya kalau dia betul
berbuat salah sebelum kita berkata bahwa dia sudah menyesatkan
orang.”

52 Lalu jawab mereka kepadanya, “Kenapa kamu membela dia?!
Kamu bukan orang Galilea! Cari sendiri dalam Kitab Suci. Kamu akan
lihat bahwa tidak ada tertulis bahwa seorang nabi akan berasal dari
Galilea.”

Perempuan yang berzina
[† 53 Sesudah itu, mereka semua pulang ke rumahmasing-masing. ]

8
[ 1 Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. 2 Pada hari berikutnya— pagi-

pagi benar, Dia kembali ke salah satu teras Rumah Allah, dan banyak
orang datang kepada-Nya. Lalu Dia duduk danmengajar mereka.

3 Kemudian para ahli Taurat dan beberapa anggota kelompok 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, perem-
puan ini tertangkap basah sedang berbuat zina. 5Danmenurut Hukum
* 7:40 dijanjikan untuk menggantikan Musa Musa sudah bernubuat bahwa Allah akan
mengangkat seorang nabi dari antara orang Yahudi, sebagaimana Allah sudahmengangkat dia
sendiri, dan semuaorangharusmendengarnabi itu. LihatUl. 18:15-19. † 7:52 Kurungdengan
bentuk [ … ] Menunjukkan bahwa bagian ini— sampai 8:11, tidak terdapat dalam salinan yang
paling kuno.
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Taurat, orang seperti ini harus dilempari dengan batu sampai mati.
Tetapi menurut kamu bagaimana?”

6Mereka bertanya kepada Yesus seperti itu karenamereka sudah sep-
akat kalau jawaban Yesus tidak sesuai dengan Hukum Taurat, mereka
berencana untuk menyalahkan Dia. Tetapi Yesus hanya tunduk saja
dan menulis dengan jari-Nya di tanah. 7 Ketika para pemimpin masih
terus mendesak Dia untuk memberi jawaban, Dia mengangkat kepala-
Nya dan berkata kepada mereka, “Siapa di antara kalian yang merasa
dirinya tidak pernah berbuat dosa, biarlah dia yang lebih dulu melem-
pari perempuan ini dengan batu.” 8 Kemudian Dia tunduk lagi dan
menulis di tanah.

9Ketikamerekamendengar jawabanYesus itu,merekapergi satu per-
satu— mulai dari yang lebih tua, sampai akhirnya tinggal Yesus sendiri
di situ bersama perempuan itu. Dan perempuan itu masih berdiri di
tempatnya. 10Lalu Yesus mengangkat kepala-Nya dan bertanya kepada
dia, “Di manakah orang-orang itu? Apakah tidak ada orang yang mau
menghukum kamu?”

11Lalu perempuan itumenjawab, “Tidak ada, Bapa.”
DanYesusberkatakepadanya, “Aku juga tidakmenghukummu. Pergi-

lah, danmulai sekarang jangan berbuat dosa lagi.” ]

Yesuslah terang dunia
12 Sesudah itu, Yesus kembali berbicara kepada orang banyak itu. Dia

berkata, “Akulah terang dunia. Setiap orang yang mengikut Aku tidak
akan hidup dalam kegelapan. Karena terang-Ku akan meneranginya
danmembawanya kepada hidup yang selama-lamanya.”

13 Lalu orang-orang Farisi berkata kepada-Nya, “Tetapi hanya kamu
sendiri yang menjadi saksi atas pengakuanmu itu! Jadi kami tidak bisa
percaya apa yang kamu katakan itu!”

14 Lalu Dia berkata kepada mereka, “Walaupun hanya Aku sendiri
yangmenjadi saksi tentang pengakuan-Ku itu, tetapi apa yangAku sam-
paikan itu masih tetap benar. Karena Aku tahu dari mana Aku datang
dan ke mana Aku akan pergi. Tetapi kalian tidak tahu apa-apa tentang
Aku. 15 Kalian menyalahkan Aku sesuai dengan kebiasaan manusia
duniawi, tetapi Aku datang ke dunia ini bukan untuk menjatuhkan
hukuman kepada manusia. 16 Kalau Aku mengadili orang, Aku akan
mengadilinyadenganadil, karenaAku tidakmengadili sendirian, tetapi
bersama-sama dengan Bapa-Ku yang sudahmengutus Aku. 17Di dalam
Kitab Taurat, Musa sudah menyuruh kalian bahwa ketika mengadili
orang, paling sedikit harus ada dua orang saksi mata yang mengatakan
hal yang sama sebelum membenarkan atau mempersalahkan orang
itu. 18 Yang memberi kesaksian tentang diri-Ku ada dua: Aku bersaksi
tentang diri-Ku sendiri, dan Bapa yang mengutus Aku juga bersaksi
tentang Aku.”

19Lalumereka bertanya kepada-Nya, “Di mana bapamu itu?”
Dan Yesus menjawab, “Kalian tidakmengenal Aku dan juga Bapa-Ku.

Kalau kalian benar-benar mengenal Aku, pasti kalian juga sudah men-
genal Bapa-Ku.” 20 Yesus mengatakan semua itu ketika Dia mengajar
di teras Rumah Allah di mana terdapat beberapa kotak untukmenaruh
sumbangan uang. Walaupun Dia mengajar di depan umum di tempat
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itu, tidakadaorangyangberusahauntukmenangkapDia, karenabelum
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.”

22 Lalu para pemimpin Yahudi itu bertanya satu sama lain, “Apakah
dia mau bunuh diri? Mungkin itu sebabnya dia berkata, ‘Kalian tidak
bisa datang ke tempat Aku pergi.’ ”

23 Tetapi Yesus berkata kepada mereka, “Kalian berasal dari bawah
sini, sedangkan Aku berasal dari atas sana. Kalian berasal dari dunia
ini, tetapi Aku bukan dari dunia ini. 24 Itu sebabnyaAku berkata kepada
kalian bahwa kalian akan mati tanpa pengampunan atas dosa-dosa
kalian. Ya, seperti itulah yang akan terjadi kepada kalian kalau kalian
tidak percaya bahwa Akulah Dia yang kalian nanti-nantikan.”*

25 Lalu mereka bertanya lagi, “Tidak mungkin! Kamu pikir kamu
siapa?— sampai kamu berkata seperti itu!”
Lalu Yesus menjawab, “Sejak pertama kali Aku mengajar kalian,

Aku sudah menjelaskan tentang diri-Ku! 26 Sebenarnya masih ada
banyak hal yang bisa Ku-sampaikan untuk menyatakan dosa-dosa
kalian. Tetapi Aku hanya menyampaikan sesuai dengan apa yang Aku
dengar dari Bapa yang mengutus Aku. Dia menyampaikan yang benar
saja, dan itu jugalah yang Aku sampaikan kepada kalian di dunia ini.”

27Tetapimereka tidakmengerti bahwaYesus berbicara tentangBapa-
Nya yang ada di surga — bukan yang di dunia ini. 28 Karena itu,
Yesus berkata kepada mereka, “Pada waktu kalian menaikkan dan
menggantungkan Anak Manusia— yaitu Aku, saat itulah kalian akan
tahu: Sungguh Akulah Dia yang kalian nanti-nantikan itu. Dan kalian
akan menyadari bahwa tidak ada satu pun yang Ku-lakukan atau yang
Ku-ajarkan dari pikiran-Ku sendiri, tetapi itu semua sesuai dengan apa
yang sudah diajarkan oleh Bapa-Ku. 29Bapa yang mengutus Aku selalu
bersama-Ku. Dia tidak pernah meninggalkan Aku, karena Aku selalu
melakukan apa yang menyenangkan hati-Nya.” 30 Pada waktu mereka
mendengar 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. 32Kalian akanmenerima ajaran-ajaran yang
benar, dan ajaran yang benar itulah yang akanmembebaskan kalian.”

33Lalu ada yang berkata kepada-Nya, “Kami adalah keturunan Abra-
ham! Kami tidak pernahmenjadi budak bangsa lain. Bagaimana kamu
bisa berkata bahwa kami akan dibebaskan?”
* 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 enamkali dalambuku ini— yaitu dalam 8:24, 28, 58; 13:19;
dan 18:5, 8.



Yohanes 8:34 244 Yohanes 8:51

34 Lalu Yesus menjawab, “Apa yang Aku katakan ini memang benar:
Setiap orang yang berbuat dosa sudah menjadi budak dari dosa yang
diperbuatnya. 35-37 Pikirkan contoh ini: Seorang budak yang dibeli
tidak termasuk sebagai anggota keluarga tuannya. Kedudukannya
tidak sama dengan anak— yang adalah anggota keluarga itu untuk
selamanya. Kalian berpikir, ‘Kami adalah keturunan Abraham, berarti
kami termasuk keluarga Allah.’ Tetapi sebenarnya kalian adalah budak
dosa. Karena itu, kalau Anak dari Tuan Rumah membebaskan kalian,
maka kalian benar-benar bebas dari perbudakan. Memang Aku tahu
kalian adalah keturunan Abraham. Tetapi meskipun begitu, kalian
berusaha untuk membunuh-Ku, karena kalian tidak mau menerima
ajaran-Ku. 38 Yang Aku ajarkan adalah hal-hal yang sudah dinyatakan
Bapa kepada-Ku. Tetapi kalian hanya melakukan apa yang kalian
pelajari dari bapak kalian.”

39Kemudianmerekamenjawab, “Kami adalah keturunan Abraham.”
Lalu Yesus menjawab, “Kalau kalian benar-benar keturunan Abra-

ham, pastilah kalian mengikuti contoh Abraham. 40Ajaran benar yang
Aku dengar dari Allah, Aku sampaikan kepada kalian, tetapi kalian
berusaha membunuh-Ku! Abraham tidak pernah melakukan seperti
itu! 41 Jadi sudah jelas bahwakalianbukanketurunanAbraham, karena
kalianmengikuti contoh bapak lain.”
Kemudian orang Yahudi itu menjawab, “Kami ini bukanlah anak-

anak haram! Sebenarnya Allah yang satu-satunya yang menjadi Bapak
kami semua.”

42 Lalu Yesus berkata lagi kepada mereka, “Kalau benar Allah itu
Bapa kalian, pasti kalian akan mengasihi Aku, karena Aku datang dari
Dia. Aku datang bukan karena kemauan-Ku sendiri, tetapi Dialah
yang mengutus Aku ke dalam dunia ini. 43Dan inilah sebabnya kalian
tidak bisa mengerti kata-kata-Ku: Karena kalian menolak menerima
ajaran-Ku. 44Bapak kalian adalah iblis! Itulah sebabnya kalian senang
melakukan kemauannya. Dari permulaan, iblis adalah pembunuh, dan
dia selalumelawanajaranbenar. Karenaajaranbenar tidakbisa tinggal
di dalam dirinya. Dia suka menipu karenamemang itulah sifat aslinya.
Dia adalah penipu dan bapak dari semua penipu.

45 “Sedangkan ajaran-Ku adalah benar. Jadi itulah sebabnya kalian
tidak mungkin percaya kepada-Ku! 46Kalian sama sekali tidak pernah
membuktikan bahwa Aku berbuat dosa. Jadi kalau Aku mengajar
ajaran yang benar, kenapa kalian tidak percaya kepada-Ku? 47 Setiap
orang yang berasal dari Allah, dia pasti akanmendengarkan ajarandari
Allah. Ternyata kalian tidak mau mendengarkan ajaran-Nya! Karena
itu, sudah terbukti bahwa kalian bukan berasal dari Allah.”

Yesus berbicara tentang diri-Nya dan Abraham
48 Lalu para pemimpin Yahudi itu langsung menghina Dia, “Kamu

adalah orang Samaria yang sudah gila dan kerasukan setan!”
49 Dan Yesus menjawab, “Aku tidak kerasukan. Aku bekerja untuk

memuliakan Bapa-Ku, tetapi kalian menghina Aku. 50 Aku tidak men-
cari pujian untuk diri-Ku sendiri. Tetapi ada Satu yang mau supaya
Aku dihormati. Dialah juga yang sedang membela Aku. 51 Apa yang
Akukatakan inimemangbenar: Semuaorang yangmengikut ajaran-Ku
tidak akanmati untuk selama-lamanya.”
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52 Lalu orang Yahudi itu berkata lagi kepada-Nya, “Sekarang sudah
jelas bahwa kamu ini gila dan kerasukan setan! Abraham sudah mati,
dannabi-nabi juga sudahmati. Tetapikamuberkata, ‘Semuaorangyang
mengikut ajaranku tidak akan mati untuk selama-lamanya.’ 53 Kamu
keterlaluan sekali! Ternyata kamu pikir dirimu lebih hebat dari Abra-
ham! Dia sudah mati, dan semua nabi juga sudah mati. Lalu sekarang
kamu pikir dirimu lebih hebat dari mereka semua!”

54 Lalu Yesus menjawab, “Kalau Aku bekerja mencari hormat untuk
diri-Ku sendiri, kalian tidak usah percaya kepada-Ku. Tetapi Yang
menghormati-Ku adalah Bapa-Ku— yaitu Dia yang kalian sebut sebagai
Allahkalian. 55Tetapi kalianbelummengenali Dia. Akuyangmengenali
Dia. Kalau Aku berkata bahwa Aku tidak mengenali Dia, berarti Aku
sudahmenjadi penipu— samaseperti kalian. TetapiAkumengenaliDia,
dan Aku selalu menaati perintah-Nya. 56 Nenek moyang kalian Abra-
hamsenang sekali ketikadiamendengar tentang rencanapelayanan-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 Abra-
ham!”

58 Kemudian Yesus menjawab, “Apa yang Aku katakan ini memang
benar: Sebelum Abraham dilahirkan, Aku sudah ada.”† 59 Ketika
mereka mendengar Yesus berkata seperti itu, mereka mengambil batu-
batu untukmelempari Dia supayamati. Tetapi tiba-tiba Yesusmembuat
mereka tidak bisa melihat diri-Nya, lalu pergi meninggalkan Rumah
Allah.

9
Yesusmembuat seorang yang buta sejak lahir bisamelihat

1Padawaktu kamimurid-murid berjalan bersamaYesus, kami semua
melihat seseorang yang buta sejak lahir. 2 Lalu kami bertanya, “Guru,
kira-kira siapa yang berbuat dosa sampai dia dilahirkan buta? Apakah
karena dosanya sendiri waktu dia masih berada di dalam kandungan
ibunya, atau karena dosa ibu atau bapaknya?”

3 Lalu Yesus menjawab, “Dia dilahirkan buta bukan karena dosanya,
dan juga bukan karena dosa ibu atau bapaknya. Tetapi hal itu terjadi
supaya melalui dirinya kuasa Allah bisa dinyatakan kepada banyak
orang. 4-5 Selama Aku masih berada di dunia ini, Aku adalah terang
dunia. Jadi sekarang selama hari masih siang, kita harus melakukan
berbagai tugas yang diberikan oleh Bapa yang sudah mengutus Aku.
Karena malam segera akan tiba dan siapa pun tidak ada yang bisa
melakukan apa-apa lagi.”

6 Sesudah Yesus berkata begitu, Dia membuang ludah ke tanah dan
mengaduk ludah-Nya itu dengan tanah sampai menjadi lumpur, kemu-
dian Dia oleskan pada kelopak mata orang buta itu. 7 Lalu Dia berkata,
“Pergilah ke kolamSiloamdan cucilahmatamudi sana.” (Dalambahasa
Ibrani, ‘Siloam’ berarti ‘Diutus’.) Lalu orang itu pergi mencuci matanya
ke kolam itu. Ketika dia kembali, dia sudah bisa melihat.

† 8:58 Aku sudah ada Dalam bahasa Yunani ungkapan ini merupakan nama Allah, “Yahweh.”
Lihat catatan di 8:24.
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8 Sesudah dia kembali, para tetangganya dan orang-orang yang
pernah melihat dia mengemis sebelumnya berkata satu sama lain,
“Bukankah dia ini orang buta yang biasa dudukminta-minta uang?!”

9 Ada yang menjawab, “Benar, memang inilah dia.” Tetapi ada juga
yang berkata, “Bukan! Dia hanyamirip dengan orang buta itu.”
Lalu dia pun berkata, “Benar. Sayalah si buta yang dulu itu!”
10Karena itumerekabertanyakepadanya, “Bagaimanacaranyakamu

bisa melihat?”
11 Dia menjawab, “Orang yang bernama Yesus itu mencampur lu-

dahnya dengan tanah sampai menjadi lumpur, lalu dia oleskan pada
kelopakmata saya. Lalu diamenyuruh saya pergimencucimata saya di
kolam Siloam. Kemudian saya pergi. Sesudah saya mencuci mata saya,
saya bisa melihat.”

12Lalumereka bertanya lagi kepadanya, “Di mana orang itu?”
Dan dia menjawab, “Saya tidak tahu.”

KelompokFarisimemeriksa apakah benarmantan orang buta itu buta
sejak lahir

13 Lalu orang-orang itu membawa mantan orang buta itu kepada
anggota-anggota kelompok Farisi, 14karena hari ketika Yesus membuat
lumpur danmembuat 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.”

16Kemudianbeberapa orang Farisi itu berkata, “Tidakmungkin Yesus
diutusAllah, karenadia tidak taat kepadaaturanHukumTaurat tentang
Hari Sabat.”
Tetapi beberapa anggota lain berkata, “Orang berdosa tidakmungkin

bisa melakukan keajaiban seperti ini!” Maka terjadilah beda pendapat
yang hebat di antaramereka.

17Lalumereka bertanya lagi kepada orang itu, “Kamulah si buta yang
sudah dibuatnya bisa melihat. Jadi bagaimana pendapatmu tentang
orang itu?”
Mantan orang buta itu menjawab, “Dia adalah nabi.”
18 Tetapi mereka tetap tidak percaya bahwa dia memang buta se-

belumnya dan sekarang sudah bisa melihat. Oleh karena itu, mereka
memanggil ibu dan bapaknya. 19 Lalu mereka bertanya kepada kedua
orang tuanya, “Orang ini anakmu— bukan! Apakah dia benar-benar
buta sejak lahir? Kalau begitu, bagaimana caranya sehingga dia bisa
melihat?”

20 Orang tua itu menjawab, “Benar dia ini anak kami. Dia benar-
benar buta sejak lahir. 21Tetapi kami tidak tahu bagaimana caranya se-
hingga dia bisamelihat, dan kami tidakmengenal orang yangmembuat
matanya bisa melihat. Silakan Bapak-bapak bertanya kepadanya. Dia
sudahdewasa, dandia sendiri bisamenjawabnya.” 22 Ibudanbapaknya
berkata begitu kepada orang-orang Farisi itu karenamereka takut kena
hukuman— yaitu mereka bisa dilarang masuk ke dalam setiap rumah
pertemuan orang Yahudi. Karena sebelumnya, para pemimpin orang
Yahudi sudah bersepakat bahwa siapa yang mengaku Yesus adalah
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Kristus dilarang masuk ke dalam setiap rumah pertemuan.* 23 Oleh
karena itulah orang tuanya itu berkata, “Silakan Bapak-bapak bertanya
kepadanya. Dia sudah dewasa, dan dia sendiri bisa menjawabnya.”

24 Jadi, untuk kedua kalinya orang-orang Farisi itu memanggil orang
yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, “Bersumpahlah di hada-
pan Allah bahwa kamu akan mengatakan 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 mendengarkan-
nya lagi?! Jangan-jangan kalian jugamaumenjadi pengikutnya!”

28 Lalu mereka menghina dia dengan berkata, “Kamulah pengikut
orang berdosa itu— bukan kami! Kami adalah pengikut Musa. 29Kami
tahubahwaAllah sudahberbicara kepadaMusa. Tetapi kami tidak tahu
apa-apa tentang orang itu!”

30Lalu orang yang tadinya buta itu berkata kepadamereka, “Wah, ini
aneh sekali! Kalian berkata bahwa kalian tidak tahu apa-apa tentang
Yesus, padahal dia sudah membuat mata saya bisa melihat. 31 Karena
kita tahu bahwa Allah tidak mungkin mendengar permohonan orang
berdosa. Tetapi Dia mendengar setiap orang yang menghormati-Nya
dan yang melakukan kehendak-Nya. 32 Dari sejak dunia ada sampai
sekarang, belum pernah kita dengar tentang orang yang sanggupmem-
buat mata orang yang buta sejak lahir bisa melihat. 33 Kalau orang itu
tidak diutus oleh Allah, tidakmungkin diamelakukan keajaiban seperti
ini!”

34 Lalu mereka berkata kepadanya, “Saat kamu dilahirkan kamu
sudah penuh dengan dosa. Karena itulah kamu buta! Dan sekarang
kamu menganggap dirimu pantas untuk mengajar kami— begitu?!”
Dansejak saat itu, diadilarangmasukkedalamrumahpertemuanmana
pun.

Jangan sampaimata hati kitamenjadi buta
35 Pada waktu Yesus mendengar bahwa mantan orang buta itu di-

larang masuk ke dalam rumah pertemuan mana pun, Yesus mencari
dia, dan ketika bertemu Yesus bertanya, “Apakah kamu percaya kepada
AnakManusia?”

36Lalu orang itumenjawab, “Bapa, siapakah Dia? Katakanlah kepada
saya supaya saya percaya kepada-Nya!”

37 Lalu Yesus berkata, “Kamu sudah melihat Dia. Sebenarnya Anak
Manusia itu adalah Aku— yang sudah diutus oleh Allah ke dalam dunia
ini dan sekarang sedang berbicara dengan kamu.”

38 Orang itu menjawab, “Saya percaya, Tuhan!” Lalu dia sujud
menyembah-Nya.

* 9:22 rumahpertemuanorangYahudiLihat catatandiYoh. 6:59. Seorangyangdilarangmasuk
ke dalam rumah pertemuan juga dijauhkan oleh semua orang.
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39 Lalu Yesus berkata, “Aku datang ke dunia ini untuk membuat
pemisahan di antara manusia: Orang yang buta akan melihat, dan
orang yangmenganggap dirinya bisa melihat akanmenjadi buta.”

40Ada beberapa anggota dari kelompok Farisi di situ yangmendengar
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
yang Aku katakan ini memang benar: Setiap orang yang mau masuk
ke dalam kandang domba harus melewati pintu. Kalau malam hari dia
masuk dengan memanjat pagar, tentulah dia orang yang mau mencuri
danmerampokdomba-domba itu. 2Sedangkangembaladomba itupasti
masuk melalui pintu. 3 Lalu penjaga kandang akan membuka pintu
baginya. Dan ketika gembala itu memanggil nama setiap dombanya,
domba-domba itu pun akan mengenal suaranya, dan mengikutinya
ketika dia menuntun domba-dombanya keluar. 4 Dan ketika dia men-
geluarkan domba-domba itu, dia selalu berjalan di depan. Domba-
dombanya selalu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya.
5 Tetapi domba-domba itu tidak akan mengikuti orang lain— bahkan
akan lari dari orang itu karena domba-domba itu tidak mengenal
suaranya.”

6 Sesudah Yesus menceritakan kiasan itu, kami semua yang
mendengarkan-Nya tidakmengerti apamaksudnya.

Yesus gembala yang setia
7 Jadi, Yesus berkata lagi, “Apa yang Aku katakan ini memang benar:

Akulah pintu masuk ke kandang domba. 8 Setiap orang yang datang
sebelum Aku dan mengaku sebagai gembala, mereka adalah pencuri
dan perampok. Tetapi domba-domba itu tidak mengikuti mereka. 9 Ya,
Akulah pintu. Setiap orang yangmasukmelalui Aku, akan selamat. Dan
Aku akan menjaga mereka supaya bisa keluar masuk kandang dengan
aman dan mendapatkan makanan. 10 Tetapi pencuri datang hanya
untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Aku sudah
datang ke dunia ini untuk memberi hidup— yaitu hidup yang penuh
berkat.

11 “Akulah gembala yang setia. Seorang gembala yang setia akan
menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan domba-dombanya.
12 Tetapi pekerja upahan tidak akan bekerja seperti gembala pemilik
domba-domba itu. Ketika pekerja itu melihat serigala datang, dia
akan lari dan meninggalkan domba-domba itu. Lalu serigala itu akan
menangkap salah satu domba, dan yang lainnya akan lari ke sana
kemari. 13 Dia lari karena dia bekerja hanya sebagai seorang upahan
saja dan dia tidak peduli dengan domba-domba itu.

14-15 “Aku adalah gembala yang setia. Aku menyerahkan nyawa-Ku
untukmenyelamatkandomba-domba-Ku. Sama seperti Bapa-Ku sangat
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mengenal Aku, begitu juga Aku mengenal domba-domba-Ku. Dan
sama seperti Aku sangat mengenal Bapa, begitu juga domba-domba-Ku
mengenal Aku. 16Aku jugamempunyai domba-domba lain yang belum
tergabung ke dalam kelompok ini. Jadi Aku perlu memimpin mereka
supaya bergabung ke dalam kelompok yang satu ini. Mereka juga akan
mendengar suara-Ku. Dan akhirnya semua domba-Ku akan menjadi
satu kelompok dengan satu gembala— yaitu Aku. 17 Jadi, itulah sebab-
nya Bapa mengasihi Aku: Karena Aku sudah bersedia menyerahkan
nyawa-Ku untuk menyelamatkan mereka. Tetapi setelah mati, Aku
akan hidup lagi. 18Kematian-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.”

19WaktuorangYahudimendengarYesusmengajar seperti itu,mereka
mulai bertengkar satu sama lain. 20 Banyak di antara mereka yang
mengatakan, “Dia gila karena dikuasai setan. Tidak usah dengarkan
dia!”

21Tetapi yang lain berkata, “Apa yang baru saja dia katakan itu bukan
seperti perkataanorangyangdikuasai setan! Orangyangdikuasai setan
tidakmungkinmenyembuhkanmata orang buta.”

Pertengkaran antara para pemimpin Yahudi dan Yesus
22 Tidak lama kemudian Yesus berada di Yerusalem pada waktu per-

ayaanmemperingati Peresmian RumahAllah. Waktu itumusimdingin.
23 Dan Yesus sedang berjalan-jalan di Teras Salomo di Rumah Allah.
24 Kemudian para pemimpin Yahudi datang berkumpul di sekeliling
Yesus dan berkata kepada-Nya, “Sudah begitu lama kami menunggu
untuk kamu mengatakan dengan terus terang tentang siapa dirimu
sebenarnya! Kalau kamumemang Kristus, katakanlah!”

25 Lalu jawab-Nya, “Aku sudah memberitahukan, tetapi kalian tidak
percaya. Aku sudah melakukan banyak keajaiban dalam nama Bapa-
Ku. Hal-hal itu menunjukkan jabatan-Ku. 26Tetapi kalian tidak percaya
karena kalian bukan domba-domba-Ku. 27 Karena domba-domba-Ku
selalu mendengarkan suara-Ku. Aku mengenal mereka, dan mereka
selalu mengikut Aku. 28Aku memberikan hidup yang selama-lamanya
kepadamereka. Jadi domba-domba-Ku tidak akanmati selamanya, dan
tidak ada yang bisa merampas mereka dari tangan-Ku. 29 Yang sudah
memberikandomba-domba itukepada-KuadalahBapa-Ku. Dialahyang
lebih berkuasa dari semua yang ada, dan tidak ada yang bisamerampas
mereka dari tangan Kami.* 30Bapa dan Aku adalah satu.”

31Lalu sekali lagi✡ para pemimpin itu mengambil batu untukmelem-
pari Yesus sampai mati.

32 Tetapi Dia berkata kepada mereka, “Sesuai perintah Bapa-Ku, Aku
sudah mengerjakan banyak keajaiban† di tengah-tengah kalian. Jadi,

* 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.
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apakah ada keajaiban yang kalian tidak suka, sehingga kalian mau
membunuh Aku dengan batu?”

33Lalumerekamenjawab, “Bukan! Kami tidakmaumembunuhkamu
karena keajaiban yang kamu lakukan, tetapi karena kamu menghina
Allah. Kamuhanyamanusia saja, tetapi kamumenjadikan dirimu sama
seperti Allah.”

34 Lalu 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.’‡
35Tentu Firman TUHAN selalu benar. Jadi kalau Allah sendirimenyebut
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 yang memuliakan Bapa-
Ku, kalian tidak usah ikut ajaran-Ku. 38 Tetapi kalau Aku memang
melakukan banyak keajaiban yang memuliakan Bapa-Ku, dan kalian
tetap tidak mau percaya kepada-Ku, sebaiknya hendaklah kalian per-
caya bahwa hal-hal yang Aku lakukan itu berasal dari Bapa. Dengan be-
gitu 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 tangan
mereka.

40 Kemudian Dia pergi ke seberang Sungai Yordan, tempat Yohanes
dulu membaptis orang, lalu tinggal di sana. 41 Banyak orang datang
kepada-Nya. Mereka berkata, “Satu keajaiban pun tidak pernah
Yohanes lakukan, tetapi semua yang dia katakan tentang orang ini
adalahbenar.” 42Dandi situbanyakorangyangmenjadi percayabahwa
Yesus adalah Kristus.

11
Kematian Lazarus

1-3 Pada waktu itu, teman Yesus yang bernama Lazarus sedang sakit.
Dia tinggal dengan dua saudarinya— yaitu Maria dan Marta, di kam-
pung Betania, dekat Yerusalem. (Maria ini yang akan meminyaki kaki
Yesus dengan minyak harum dan mengusapnya dengan rambutnya.)
Jadi kedua saudari Lazarus itu menyuruh orang pergi menemui Yesus
dengan berita seperti ini, “Tuhan, sahabat-Mu yang Engkau kasihi
sedang sakit.”

4Ketika Yesus mendengar berita itu, Dia berkata, “Penyakit itu tidak
akan berakhir dengan kematian. Melainkan supaya Allah dimuliakan.
Dan melalui hal itu Aku sebagai Anak Allah juga akan dimuliakan.”
‡ 10:34 anak-anak Allah… Yesusmengutip dari Mzm. 82:6. Menurut yang Yohanes tulis dalam
bahasa Yunani, Yesus hanya sebut bagian pertama dari ayat itu— yaitu secara harfiah, “Aku—
yaitu Allah, katakan, ‘Kalian adalah allah-allah.’ ” (Kata ‘allah-allah’ itu biasa diterjemahkan
‘ilah-ilah’ dalam bahasa Indonesia.) Secara harfiah semua ayat itu bisa diterjemahkan, “Saya
katakan, ‘Kalian adalah ilah-ilah, dan semua kalian adalah anak-anak Yang Mahatinggi.’ ”
Penerjemahan inimengisi semua ayatMzm. 82:6, karena itumembuat artinya lebih jelas untuk
pembaca sekarang.
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5 Walaupun Yesus mengasihi Maria, Marta dan Lazarus, 6 tetapi ketika
Diamendengarberita itu, Diamasih tetap tinggal di situ selamaduahari
lagi dengan kami murid-murid-Nya. 7 Sesudah itu, Dia berkata kepada
kami, “Mari kita kembali ke Yudea.”

8 Lalu kami menjawab, “Guru, belum lama para pemimpin Yahudi
hampir melempari Engkau dengan batu, jadi apakah Engkau sungguh-
sungguhmau kembali ke sana?!”

9 Lalu Dia menjawab, “Setiap hari matahari bersinar selama dua
belas jam. Jadi kalau kita berjalan pada siang hari, kita tidak akan
jatuh, karena cahayanya menyinari kita. 10 Tetapi siapa yang berjalan
di waktu malam, sering kali bisa jatuh karena tidak ada terang untuk
menuntunnya.”

11Lalu Dia berkata lagi, “Sahabat kita Lazarus sedang tidur sekarang,
tetapi Akumau pergi ke sana untukmembangunkan dia.”

12 Lalu kami menjawab, “Tuhan, kalau dia sedang tertidur, hal itu
baik. Berarti dia akan sembuh dan bangun sendiri.” 13 (Kami pikirmak-
sud Yesus, Lazarus sedang tidur seperti biasanya. Tetapi sebenarnya
maksud Yesus ‘tidur’ dalam kata kiasan— yang artinya ‘mati’.)

14Karena itu, Dia berkata dengan terus-terang kepada kami, “Lazarus
sudah mati. 15Dan sebenarnya lebih baik waktu itu Aku tidak hadir di
sana untuk menyembuhkan dia. Karena kejadian ini akan membuat
kalian lebih percaya kepada-Ku. Tetapi sekarang marilah kita pergi
kepadanya.”

16 Salah satu dari kami adalah Tomas, yang biasa dipanggil si Anak
Kembar.* Saat itu dia berkata, “Mari kita ikut Dia, supaya kita juga ikut
dibunuh bersama Dia.”

Hanya Yesus saja yangmemberi kebangkitan dan hidup
17Waktu Yesus dan kami murid-murid-Nya tiba di Betania, ada yang

memberitahukan kepada Yesus bahwa mayat Lazarus sudah berada di
dalam kubur selama empat hari. 18 Kampung Betania tidak jauh dari
Yerusalem, kira-kira tiga kilometer† saja. 19 Pada waktu itu banyak
orang Yahudi sudah datang mengunjungi Marta dan Maria, untuk
menghiburmereka karena kematian saudaramereka.

20Waktu Marta mendengar bahwa Yesus sudah dekat, dia langsung
pergimenjemput Yesus, sedangkanMaria tetapberadadi dalamrumah.
21 Waktu mereka bertemu, Marta berkata kepada-Nya “Tuhan, kalau
Engkau ada di sini sebelumnya, saudara saya pasti tidak meninggal.
22 Tetapi saya tahu bahwa sekarang ini juga, Allah akan memberikan
kepada-Mu apa saja yang Engkauminta kepada-Nya.”

23Lalu Yesus menjawab, “Saudaramu itu akan hidup lagi.”
24DanMarta berkata kepada-Nya, “Saya tahu bahwadia akan bangkit

dan hidup lagi ketika semua orang dibangkitkan pada waktu dunia ini
berakhir.”

25Tetapi Yesus berkata kepadanya, “Akulah yang memberi kebangki-
tan dan hidup. Setiap orang yang percaya kepada-Ku akan tetap hidup
walaupun dia sudah mati. 26 Dan semua orang yang masih hidup dan

* 11:16 si Anak Kembar Nama Tomas berasal dari bahasa Ibrani dan mempunyai arti ‘anak
kembar’. Di sini Yohanes jugamemberikannamanyadalambahasaYunani— yaitu “Didimus”—
yang juga berarti ‘anak kembar’. † 11:18 tiga kilometer Secara harfiah, “15 stadia.”
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percayakepada-Ku, sebenarnyamereka tidak akanpernahmati. Marta,
apakah kamu percaya akan hal ini?”

27Laludiamenjawab, “Ya, Tuhan. SayapercayabahwaEngkauadalah
Anak Allah dan Kristus— yang sudah dijanjikan untuk datang ke dalam
dunia ini.”

Yesusmenangis
28 Sesudah Marta berkata begitu, dia kembali ke rumah untuk me-

manggil Maria. Karena ada orang-orang lain di dalam rumah, Marta
berbisik kepadanya, “Guru sudah ada di sini, dan Dia mau bertemu
denganmu.” 29 Mendengar hal itu, Maria langsung berdiri dan pergi
menemui Yesus. 30Pada waktu itu, Yesus belummasuk ke kampung itu,
tetapi Dia masih berada di tempat di mana Marta bertemu dengan Dia.
31Kebetulan waktu itu ada banyak orang Yahudi yang sudah datang ke
rumah itu untuk menghibur Maria. Waktu mereka melihat dia berdiri
dan cepat-cepat pergi ke luar, mereka berpikir dia mau pergi ke kubur
Lazarus untuk menangis. Jadi mereka mengikuti dia. 32Waktu Maria
sampai di tempat Yesus berada dan melihat-Nya, dia langsung sujud
menyembahdi depankaki-Nya. Laludiaberkata, “Tuhan, kalauEngkau
ada di sini sebelumnya, saudara saya pasti tidakmeninggal.”

33Waktu 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, “Di manakah kalian menguburkan
dia?”
Danmerekamenjawab, “Mari ikutlah, Tuhan, dan lihat sendiri!”
35Lalu Yesus menangis.
36 Karena itu orang-orang yang ikut itu berkata, “Lihat! Yesus pasti

sangat mengasihi dia.”
37 Tetapi di antara mereka ada juga yang berkata, “Yesus pernah

menyembuhkan mata orang buta— bukan?! Kalau begitu kenapa dia
tidakmembuat sesuatu supaya Lazarus tidakmati?”

Yesusmenghidupkan Lazarus kembali
38Dengan hati yang sangat sedih, Yesus sampai di kuburan. Kuburan

itu adalah sebuah gua batu yang ditutup dengan batu besar. 39 Lalu
Yesus berkata kepada orang-orang yang ada di situ, “Pindahkan batu
itu.”
Tetapi Marta berkata, “Tuhan, sudah empat hari mayatnya di dalam

kuburan itu. Pasti sudah bau busuk.”
40 Lalu Yesus berkata kepadanya, “Ingatlah apa yang Aku sudah

katakan kepadamu! Kalau kamu percaya kepada-Ku, Allah akan me-
nunjukkan 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 menden-
garkan Aku. Tetapi Aku berkata seperti itu karena orang banyak yang
berkumpul di sini sedang mendengar doa-Ku, dan Aku mau supaya
mereka percaya bahwa Engkaulah yang mengutus Aku.” 43 Sesudah
berkata demikian, Dia memanggil dengan suara yang kuat, “Lazarus,
keluarlah!” 44 Lalu Lazarus keluar. Kaki dan tangannya masih terikat
dengan kain pembungkus mayat, dan mukanya juga masih terikat
dengan sepotong kain.
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Lalu Yesus berkata kepadamereka itu, “Bukalah kain-kain itu supaya
dia bisa bebas untuk berjalan.”

Para pemimpin Yahudimengatur rencana untukmembunuh Yesus✡
45 Saat itu, banyak dari mereka yang secara kebetulan hadir un-

tuk 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 danmenghancurkan Rumah Allah dan semua orang Yahudi.”

49 Salah satu di antara mereka bernama Kayafas. Dia yang adalah
imam agung pada tahun itu. Dia berkata kepada mereka, “Kalian tidak
tahu apa-apa! 50 Coba pikir: Daripada semua bangsa Yahudi binasa,
lebih baik satu orang yangmati demi bangsa kita.”

51 Tetapi sebenarnya Kayafas mengatakan hal itu bukan dari piki-
rannya sendiri. Pada tahun itu dia menjabat sebagai imam agung.
Jadi tanpa sadar, perkataannya merupakan nubuatan dari Roh Kudus
bahwa Yesus akan mati untuk semua orang Yahudi. 52 Dan kema-
tian Yesus bukan hanya untuk orang Yahudi saja. Tetapi tujuan dari
pengurbanan-Nya adalah untuk mengumpulkan dan mempersatukan
semua orang dari seluruh dunia yang akanmenjadi anak-anak Allah.

53 Jadi, pada hari itu para pemimpin Yahudi mengambil keputusan
untuk membunuh Yesus. 54Karena itu, Yesus tidak lagi berjalan secara
terang-terangan di depan umum di antara orang Yahudi di provinsi
Yudea. Dia pergi dengan kami murid-murid-Nya ke daerah yang sepi
dekat kampung Efraim dan tinggal di situ.

55 Beberapa hari sebelum orang-orang Yahudi merayakan Paskah,
banyak orang dari seluruh negeri Israel pergi ke Yerusalem. Sesuai
dengan Hukum Taurat, mereka datang beberapa hari sebelumnya
untuk mengikuti upacara pembersihan diri sebelum perayaan itu.
56-57Padawaktu itu, karena para imamkepala dan kelompok Farisimau
menangkap Yesus, mereka mengeluarkan perintah seperti ini: “Bagi
siapayangmengetahui keberadaanYesus, harus segeramelaporkannya
kepada kami.” Oleh karena itu banyak orang mencari Yesus. Waktu
mereka berdiri di teras Rumah Allah, mereka sering berkata satu sama
lain, “Bagaimana pendapat kamu? Apakah Yesus akan datang ke pesta
ini?”

12
Mariamenggosokminyak di kaki Yesus di Betania✡

1Enamhari sebelum perayaan Paskah, Yesus dan kamimurid-murid-
Nya kembali lagi ke Betania. Betania itu adalah kampung halaman
Lazarus— yaitu orang yang sudah Yesus hidupkan kembali dari kema-
tian. 2Orang-orang di kampung itumengadakan jamuanmakanmalam
✡ 11:44 Mat. 26:1-5; Mrk. 14:1-2; Luk. 22:1-2 ✡ 12: Mat. 26:6-13; Mrk. 14:3-9
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untuk menghormati Yesus. Dan Marta juga ikut mengatur makanan,
sedangkan Lazarus termasuk salah satu dari orang-orang yang duduk
makan bersama-sama dengan Yesus. 3 Lalu Maria membawa setengah
liter minyak wangi* murni yang sangat mahal, dan dia menggosok
minyak di kaki Yesus, kemudian diusapnya dengan rambutnya. Bau
harumminyak itu memenuhi seluruh rumah itu.

4Tetapi Yudas— salah satumurid Yesus yang berasal dari desa Kariot
dan sesudah kejadian ini akan menjual Yesus, protes dengan berkata,
5 “Lebih baik Maria menyerahkan minyak itu untuk kita jual. Karena
kalau dijual akan menghasilkan uang yang banyak,† dan uang itu bisa
kita gunakan untuk membantu orang-orang miskin.” 6 Tetapi Yudas
berkata demikian bukan karena dia sungguh-sungguh maumembantu
orangmiskin, tetapi karena dia seorang pencuri. Dia dipercaya sebagai
bendahara yang menerima semua uang persembahan yang diberikan
kepada Yesus dan kami, yang disimpan di dalam kantong. Tetapi dia
seringmencuri uang dari kantong itu.

7 Lalu Yesus berkata, “Tidak usah kalian menegur perempuan ini!
Tanpa disadari dia sudah melakukan persiapan bagi tubuh-Ku pada
waktu Aku dikuburkan. 8Orang-orangmiskin akan selalu ada di antara
kalian, dan kalian mempunyai banyak kesempatan untuk menolong
mereka. Tetapi Aku tidak akan selalu ada bersama kalian.”

Rencana para imam kepala terhadap Lazarus
9Hari itu banyak orang Yahudimendengar bahwaYesus berada di Be-

tania. Jadi mereka pergi ke sana untukmelihat Yesus dan Lazarus yang
sudah dihidupkan-Nya dari kematian. 10 Oleh karena itu, para imam
kepala mengatur rencana untuk membunuh Lazarus juga. 11 Karena
ketika orang banyak mendengar cerita tentang Lazarus, yang menjadi
percaya kepada Yesus semakin bertambah dan orang-orang itu tidak
lagi berpihak kepada para imam kepala.

Orang banyakmenyambut Yesus sebagai raja✡
12Keesokan harinya, tersebarlah berita bahwa Yesus sedang menuju

ke Yerusalem. Jadi orang banyak yang sudah berkumpul untuk
mengikuti perayaan Paskah 13mengambil daun-daun palem dan pergi
keluar kota untukmenyambut Yesus. Mereka bersorak-sorak,
“Hosana! Pujilah Allah!‡

Biarlah Allahmemberkati raja§ Israel yang baru ini!
Raja inilah yang datangmewakili TUHAN!”✡

* 12:3 minyak wangi Kata yang dipakai dalam bahasa Yunani berarti bahwa ini minyak
narwastu. Minyak itu dibuat dari akar tanaman ‘nard’— yang tumbuh di negeri India. † 12:5
uang banyak Secara harfiah, “300 dinar.” Dinar adalah mata uang Romawi yang dibuat dari
perak asli. Pada waktu itu, satu dinar adalah upah seorang pekerja dalam satu hari. Jadi 300
dinarhampir samadenganupahseorangpekerjauntuksatu tahun. ✡ 12:11 Mat. 21:1-11;Mrk.
11:1-11; Luk. 19:28-40 ‡ 12:13 PujilahAllah! Secaraharfiahmerekabersorak, “Hosana.” Kata
itu juga diterjemahkan di sini “Pujilah TUHAN!” Dalam Bahasa Ibrani sebelum zaman Yesus,
kata ‘Hosana’ berarti ‘Menyelamatkan sekarang’, atau ‘Aku berdoaminta bantuan.’ Tetapi pada
zaman Yesus, arti ‘Hosana’ sudahmenjadi ‘Pujilah TUHAN’. § 12:13 raja Huruf kecil dipakai
di sini sebagai kata ganti nama untuk Yesus, karena yang berbicara bukan orang yang percaya
bahwa Dia adalah Anak Allah. ✡ 12:13 Mzm. 118:25-26
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14Waktu itu Yesus mendapati seekor keledai muda, lalu Dia naik ke
atas keledai itu. Hal itu terjadi sesuai dengan apa yang sudah tertulis di
dalam Firman TUHAN,
15 “Penduduk Yerusalem,* jangan takut!

Lihatlah! Raja kalian sedang datang
denganmenunggangi seekor keledai muda.”✡

16Waktukamimurid-murid-Nya ikut bersamaorangbanyak itu, kami
tidakmengerti bahwahal itu sudah tertulis tentangKristus. Tetapi sesu-
dah Yesus dimuliakan melalui kematian dan kenaikan-Nya ke surga,
barulah kami mengerti bahwa kami sudah melakukannya sesuai den-
gan perkataan nabi.

17-18 Oleh sebab ini, pada hari itu banyak sekali orang pergi untuk
menyambutYesus: KarenawaktuYesusmenghidupkanLazarusdengan
memanggil dia keluar dari kuburnya, banyak orang melihat peristiwa
itu. Lalu mereka terus menceritakan tentang keajaiban itu kepada
orang-orang lain. 19Waktu orang-orang Farisi melihat hal itu, mereka
berkata satu sama lain, “Lihat! Semua yang kita lakukan sama sekali
tidak berhasil. Semua orang sudahmengikuti orang itu!”

Yesus berbicara tentang kematian-Nya
20 Di antara orang-orang yang datang beribadah ke Yerusalem pada

Hari Raya Paskah, ada juga beberapa orang yang bukan Yahudi.†
21Mereka 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, dimuliakan melalui jalan
kematian. 24 Apa yang Aku katakan ini memang benar: Apa yang
segera terjadi kepada-Ku dapat digambarkan seperti satu biji gandum.
Untuk menghasilkan banyak biji gandum, biji itu harus ditanam dan
mati, baru bisa tumbuh kembali dan menghasilkan banyak biji 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 rela menyerahkan hidupnya,
akan memiliki hidup untuk selama-lamanya. 26 Setiap orang yang
mau melayani Aku hendaklah ikut ke mana saja Aku pergi, supaya
mereka tetapbersama-Ku. Bapa-Kuakanmenghargai 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 penderitaan ini!’ Tetapi Aku tidak
bisamemohon seperti itu, karena justru untukmengalami penderitaan
inilah Aku datang ke dalam dunia ini. 28 Jadi Aku hanya berdoa, ‘Bapa,
biarlah nama-Mu dimuliakanmelalui apa yang terjadi atas diri-Ku!’ ”
* 12:15 pendudukYerusalemSecara harfiah, “putri Sion.” Sion adalahnamabukit dimana ter-
letak kota Yerusalem. ✡ 12:15 Zak. 9:9 † 12:20 orang yang bukan YahudiMenerjemahkan
“orang-orang Yunani.” Pada waktu Yesus, bahasa Yunani adalah bahasa umum. Dan semua
bangsa yang lain disebut ‘orang Yunani’— termasuk bangsa-bangsa yang bukan dari negeri
Yunani.
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Lalu kami semua yang ada di situ mendengar suara dari surga yang
berkata, “Aku sudah memuliakan nama-Ku melalui Engkau, dan Aku
akanmelakukannya lagi!”

29Kami yang berdiri di situ, ada yang berkata, “Itu bunyi guntur.”
Tetapi ada juga yang berkata, “Bukan. Itu suara malaikat yang

berbicara kepada-Nya.”
30LaluYesusberkatakepadakami semua, “Suara itubukanuntukAku

dengar, tetapi supaya kalian dengar. 31 Sekarang sudah tiba waktunya
orang-orang di dunia ini dihakimi. Dan sekarang juga penguasa dunia
ini— yaitu iblis, akan dijatuhkan dan kuasanya dihancurkan. 32 Lalu
Anak Manusia‡ akan diangkat dan digantungkan di atas bumi. Ketika
hal itu terjadi, Aku akan membuka jalan supaya setiap orang bisa
datang kepada-Ku.” 33Yesus berkata seperti itu untukmemberitahukan
bagaimana caranya Dia akanmati.

34 Lalu dari antara orang banyak itu ada yang berkata kepada-Nya,
“Kami sudah membaca di dalam Firman TUHAN§ bahwa Kristus akan
hidup selama-lamanya. Jadi kenapa kamu berkata bahwa ‘Anak Manu-
sia harus diangkat dandigantungkan?’ Denganberkata ‘AnakManusia,’
siapa yang kamumaksudkan?”

35 Lalu Yesus berkata kepada mereka, “Hanya tinggal sebentar lagi
terang bersama kalian di dunia ini. Jadi hendaklah kalian meng-
gunakan waktu yang ada selagi terang itu bersama kalian, supaya
waktu kegelapan datang, kegelapan itu tidak akan menguasai kalian.
Karena orang yang berjalan di dalam kegelapan tidak tahu ke mana
dia pergi. 36 Jadi selama Aku masih bersama kalian, hendaklah kalian
percaya kepada-Ku sebagai terang itu.* Dengan begitu terang itu akan
memenuhi hidup kalian,† dan kalian tidak akan tersesat karena dikua-
sai oleh kegelapan.” Sesudah Yesus berkata begitu, Dia berangkat den-
gan 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 kea-

jaiban yang Yesus lakukan, tetapi mereka masih tetap tidak percaya
kepada-Nya. 38Dengan demikian perkataan Nabi Yesaya ditepati, saat
dia berkeluh kesah kepada Allah,
“Ya Allah, ketika akumenyampaikan berita dari Engkau

hampir tidak ada yang percaya!
Dan ketika Engkau mengulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa untuk

melakukan keajaiban-keajaiban,
mereka seperti buta!”✡

39Olehkarena itu,mereka tidakbisapercaya: KarenaYesaya juga sudah
berkata seperti ini,
‡ 12:32 Anak Manusia Secara harfiah, “Aku.” Karena pertanyaan pendengar di ayat 34, tentu
Yesusmemakai istilah AnakManusia dalamperkataan ini. Lihat catatan di Yoh. 1:51. § 12:34
Firman TUHAN Secara harfiah, “Hukum.” Pada zaman PB, orang-orang Yahudi sering sebut
seluruhPerjanjianLamadengankata ‘Hukum’. Secara lebihpersis, ‘Hukum’ (dan secara khusus
kata ‘Taurat’ dari bahasa Arab) diartikan sebagai ‘HukumMusa’— yaitu kelima buku pertama
dalam PL yang ditulis oleh Nabi Musa. * 12:36 percaya kepada-Ku sebagai terang itu Secara
harfiah, “percayakepada terang itu.” † 12:36 Denganbegitu… terang Secaraharfiah, “Supaya
kalianmenjadi anak-anak terang.” ✡ 12:38 Yes. 53:1
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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.’ ”✡
41Yesayaberkata seperti itu karena jauh sebelumYesusdatangkedalam
dunia ini, dia sudahmelihat kemuliaanKristus, danmenyatakanbahwa
akan seperti itulah nanti kehidupan Yesus.

42Tetapi padawaktu itu, sebenarnya sudah cukup banyak orang yang
percaya kepada Yesus, termasuk para pemimpin Yahudi. Tetapi karena
mereka takut kepada kelompok Farisi, mereka tidakmaumengakuinya
secara terus terang, karena mereka takut diusir dan dilarang masuk ke
rumah-rumah pertemuan orang Yahudi. 43Mereka lebih suka menye-
nangkan hati manusia daripadamenyenangkan hati Allah.

Manusia akan dihakimimenurut ajaran Yesus
44 Tetapi Yesus memang pernah berseru kepada orang banyak, “Se-

tiap 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 kege-
lapan.

47 “Tetapi bukan Aku yang menghukum orang-orang yang meno-
lak ajaran-Ku. Karena Aku datang ke dalam dunia ini bukan untuk
menjatuhkan hukuman kepada manusia, tetapi untuk membebaskan
mereka dari hukuman akibat dosa-dosa mereka. 48 Ingatlah: Pada
hari penghakiman, siapa saja yang menolak Aku dan ajaran-ajaran-Ku
akan dihukum Allah. Ajaran-Ku akan menjadi tolok ukur bagi mereka!
49Karena ajaran-Ku bukan berasal dari diri-Ku sendiri, tetapi dari Bapa
yang mengutus Aku. Dialah yang memberi tugas kepada-Ku untuk
menyampaikan ajaran ini. 50 Dan Aku tahu bahwa ajaran dari Bapa
memimpin kepada hidup untuk selama-lamanya. Itu sebabnya Aku
selalu mengajar sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapa
kepada-Ku.”

13
Yesusmencuci kaki murid-murid-Nya

1 Pada malam sebelum Hari Raya Paskah, Yesus tahu bahwa sudah
tiba waktu-Nya untuk Dia meninggalkan dunia ini dan kembali kepada
Bapa-Nya. Yesus selalu mengasihi semua yang menjadi milik-Nya di
dunia ini, dan begitu juga Dia tetap membuktikan kasih-Nya kepada
kami sampai hari terakhir hidup-Nya.

2PadawaktuYesus dankamimurid-murid-Nya sedangmakanmalam
bersama, iblis sudah bekerja di dalam hati Yudas supaya dia menjual
Yesus kepada musuh-musuh-Nya. (Yudas itu adalah anak Simon, dari
desa Kariot.) 3Yesus tahu bahwa Bapa-Nya sudahmenyerahkan semua
kuasa ke dalam tangan-Nya. Dia juga tahu bahwa Dia datang dari
✡ 12:40 Yes. 6:10
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Allah, dan sudah hampir tiba saatnya untuk Dia kembali kepada Allah.
4 Sementara kami sedang makan, Yesus berdiri dan membuka jubah-
Nya. Kemudian Dia mengambil handuk dan mengikat handuk itu di
pinggang-Nya. 5 Lalu Dia mengisi air ke dalam sebuah baskom dan
mulaimencuci kaki kami semuadanmengeringkan lagi denganhanduk
yang Dia sudah ikat pada pinggang-Nya.

6Waktu Dia sampai kepada Petrus— yang juga disebut Simon, Petrus
berkata kepada-Nya, “Tuhan, tidak usah Engkaumencuci kaki saya.”

7 Lalu Yesus menjawab kepadanya, “Apa yang Aku sedang lakukan,
kamu tidakakanmengerti sekarang. Tetapinanti kamuakanmengerti.”

8 Lalu Petrus berkata lagi, “Saya tidak akan pernah mengizinkan
Engkaumencuci kaki saya!”
Tetapi Yesus berkata kepadanya, “Kalau Aku tidak mencuci 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!”

10Yesus berkata kepadanya, “Orang yang sudah mandi, tubuhnya su-
dah bersih. Sesudah berjalan, dia hanya perlu membersihkan kakinya
saja. Pada umumnya kalian sudah bersih di mata Allah, tetapi ada di
antara kalian yang tidak bersih.” 11 Yesus berkata begitu karena Dia
tahu siapa yang sudah berencana untuk menjual Dia. Itu sebabnya Dia
berkata, “Ada di antara kalian yang tidak bersih.”

12 Sesudah Yesus mencuci kaki kami semua, Dia memakai jubah-Nya
lagi dan kembali ke tempat duduk-Nya. Kemudian Dia berkata kepada
kami, “Apakah kalian mengerti apa yang Aku kerjakan kepada kalian
tadi? 13KalianmemanggilAku ‘Guru’ dan ‘Tuhan.’ Dankeduapanggilan
itu benar, karena memang itulah Aku. 14 Jadi walaupun Aku adalah
Guru dan Tuhan kalian, Aku sudah merendahkan diri seperti seorang
hamba dan mencuci kaki kalian. Itu berarti bahwa kalian juga harus
mencuci kaki satu sama lain. 15 Karena dengan demikian Aku sudah
memberikan contoh kepada kalian, supaya kalian melakukan hal yang
sama seperti yang Aku lakukan kepada kalian. 16Apa yang Aku katakan
inimemang benar: Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya.
Demikian juga, seorang yang mewakili orang lain tidak lebih tinggi
daripada orang yang mengirim dia. 17Hal-hal itu memang sudah jelas.
Jadi kalian akan sangat diberkati kalaumengikuti contoh-Ku dan saling
melayani.

18“Aku tidakberkata itu tentangkalian semua, karenaAku tahu siapa-
siapa yang sudah Aku pilih. Tetapi apa yang tertulis dalam Firman
TUHAN harus ditepati, yangmengatakan,
‘Teman-Ku yang biasa makan bersama Aku,

dialah yangmenjadi musuh-Ku.’†
19 Aku sampaikan begitu kepada kalian sekarang, supaya waktu dia
bertindak, kalian akan percaya bahwa Aku adalah Dia yang kalian
nanti-nantikan. 20Yang Ku-katakan ini memang benar: Siapa saja yang
* 13:9 Petrus Secara harfiah, “Simon Petrus.” Pemakaian kedua nama tersebut berarti
‘Petrus— yang juga disebut Simon’. Kedua nama itu juga diterjemahkan ‘Petrus’ dalam ayat
24 dan 36, dan beberapa ayat lain di Injil ini. † 13:18 menjadi musuh-Ku Secara harfiah,
“mengangkat tumit terhadap Saya.” Kalimat ini adalah kutipan dari Mzm. 41:10.



Yohanes 13:21 259 Yohanes 13:35

menerima orang yang Aku utus, berarti dia menerima Aku. Dan siapa
yangmenerima Aku, berarti dia menerima Bapa yangmengutus Aku.”

Yesus berterus-terang tentang orang yang akanmenjual Dia✡
21 Waktu Yesus berkata begitu, Dia menjadi sangat sedih, lalu Dia

berkata dengan terus-terang, “Apa yang Aku katakan ini memang be-
nar: Salah seorang dari antara kalian akanmenjual Aku kepadamusuh-
musuh-Ku.”

22 Kami merasa bingung dan saling melihat satu sama lain, karena
kami tidak tahu siapa yang Dia maksudkan. 23 Saya— yaitu murid
yang sangat dikasihi oleh Yesus,‡ duduk dekat di sebelah kanan§ Yesus.
24Kemudian Petrusmemberi tanda dengan tangan kepada saya, supaya
saya bertanya kepada Yesus siapa yang Diamaksudkan.

25Lalu sayaberbalik supaya lebih dekat lagi danberbisik kepada-Nya,
“Tuhan, siapakah di antara kami ini yang Engkaumaksud?”

26LaluDiamenjawab, “Orang yangmenerima roti yangAku celupkan
ini, dialah orang itu.” Sesudah berkata begitu, Diamengambil sepotong
roti, lalu mencelupkan ke dalam mangkuk dan memberikan kepada
Yudas— yaitu anak Simon, orang Kariot. 27Ketika Yudasmakan roti itu,
iblis langsung masuk ke dalam hatinya. Lalu Yesus berkata kepadanya,
“Apa yang kamu rencanakan, lakukanlah segera.” 28 Tetapi di antara
kami yang sedangmakan itu tidak ada yangmengerti apamaksudYesus
waktu Dia berkata seperti itu kepada Yudas. 29 Karena Yudas adalah
bendahara, maka dari antara kami ada yang berpikir bahwa Yesus
bermaksud supaya dia membeli sesuatu yang diperlukan untuk hari-
hari berikut dalam perayaan itu. Ada juga yang berpikir bahwa Yesus
mau supaya dia memberikan sesuatu kepada orang-orangmiskin.

30 Jadi sesudah dia makan roti itu, dia langsung pergi. Waktu itu hari
sudahmalam.

Yesusberbicara tentangkematian-Nyadanmemberikanperintahbaru
31SesudahYudas keluar, Yesus berkata kepadakami, “Sekarang sudah

waktunya untuk Aku— Anak Manusia, dimuliakan. Dan Allah akan
dimuliakan melalui apa yang terjadi atas diri-Ku. 32 Oleh karena Aku
akanmemuliakanAllah,makaDia juga akanmemuliakanAku. DanDia
akan segeramelakukan hal itu.”

33 Yesus berkata lagi, “Anak-anak-Ku, hanya sebentar saja Aku masih
ada bersama kalian, dan sesudah itu kalian akan mencari Aku. Jadi
sekarang Aku berkata kepada kalian sama seperti yang Aku sudah
katakan kepada para pemimpin Yahudi: Kalian tidak bisa datang ke
tempat di mana Aku pergi.

34 “Akumemberikan perintah baru kepada kalian: Yaitu kalian harus
saling mengasihi satu sama lain. Sama seperti Aku sudah mengasihi
kalian, begitu juga kalian harus salingmengasihi. 35Kalau kalian saling

✡ 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, Yohanesmenulis
“bersandar pada dada Yesus.” Pada waktu ini, orang-orang Yahudi tidak memakai kursi waktu
makan, dan memakai meja makan yang rendah. Jadi waktu makan, mereka bersandar pada
siku tangan kiri danmakan dengan tangan kanan.
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mengasihi, maka semua orang akan tahu bahwa kalian adalah murid-
murid-Ku.”

Yesusmemberitahukan bahwa Petrus akanmenyangkal-Nya✡
36 Lalu Petrus bertanya kepada Yesus, “Tuhan, Engkau mau pergi ke

mana?”
DanDiamenjawab, “Sekarangkamu tidakbisa ikut ke tempatdimana

Aku pergi. Tetapi nanti di kemudian hari kamu akan menyusul Aku ke
tempat itu.”

37 Petrus bertanya lagi, “Tuhan, kenapa saya tidak bisa mengikut
Engkau sekarang? Saya sudah siap menyerahkan nyawa saya untuk
menyelamatkan Engkau.”

38 Jawab Yesus, “Apa?! Kamu mau menyerahkan nyawamu untuk
menyelamatkan Aku! Itu tidak mungkin! Apa yang Aku katakan
ini kepadamu memang benar: Sebelum ayam berkokok, kamu akan
berkata tiga kali bahwa kamu tidakmengenal Aku!”

14
Yesuslah jalan yang benarmenuju kepada Bapa

1KemudianYesusberkatakepadakamimurid-murid-Nya, “Janganlah
bersusah hati. Teruslah percaya kepada Allah dan juga kepada-Ku. 2Di
rumah Bapa-Ku ada banyak tempat tinggal. Sekarang Aku pergi ke sana
mendahuluikalianuntukmenyiapkan tempat tinggalbagikalian. 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 membawa kalian ke
tempat itu— supaya di mana Aku berada, di situ juga kalian ada. 4Dan
ke tempat mana Aku pergi, kalian tahu jalan ke situ.”

5 Lalu Thomas berkata kepada-Nya, “Tuhan, kami belum tahu ke
mana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?”

6 Lalu Yesus menjawab, “Akulah jalan menuju kepada Bapa, dan
dasar dari semua ajaran yang benar, dan Yangmemberikan hidup yang
selama-lamanya. Siapa pun tidak bisa datang kepada Bapa kecuali
melalui Aku. 7 Kalau kalian benar-benar sudah mengenal Aku, itu
berarti kalian juga mengenal Bapa-Ku. Tetapi sekarang kalian sungguh
sudahmengenal danmelihat Dia.”

8Lalu Filipus berkata kepada Yesus, “Kalau begitu Tuhan, tunjukkan-
lah 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
kamumasih berkata, ‘Tunjukkanlah Bapa-Mu kepada kami?’ 10Apakah
kamu belum percaya bahwa Aku bersatu dengan Bapa-Ku, dan Bapa-
Ku juga bersatu dengan Aku? Hal-hal yang Aku ajarkan tidak berasal
dari diri-Ku sendiri, tetapi Bapa bersatu dengan Aku untuk melakukan
semua pekerjaan itu. 11 Percayalah bahwa Aku bersatu dengan Bapa,
dan Bapa bersatu dengan Aku. Kalau kalian tidak percaya kepada
perkataan-perkataan-Ku, percayalah kepada-Ku karena kalian sudah
melihat keajaiban-keajaiban yang sudah Aku lakukan. 12 Apa yang
Ku-katakan ini memang benar: Setiap orang yang percaya kepada-Ku
✡ 13:35 Mat. 26:31-35; Mrk. 14:27-31; Luk. 22:31-34
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akan melakukan keajaiban-keajaiban seperti yang Aku lakukan. Dan
bukan hanya itu saja, tetapi mereka juga akan melakukan berbagai
keajaiban yang lebih hebat dari yang Aku lakukan, karena sebentar lagi
Aku akan pergi kepada Bapa-Ku. 13 Dan apa saja yang kalian minta di
dalamdoa supayaAku*dimuliakan, Akuakanmenjawabdoakalian itu.
Dengan begitu, Bapa akan dimuliakan melalui Aku— Anak-Nya. 14 Ya,
apa saja yang kalian minta kepada-Ku demi Aku dimuliakan, Aku akan
memberikannya.”

Yesus berjanji untukmemberikan Roh Penolong
15 “Kalau kalian mengasihi Aku, kalian akan mengikuti semua

perintah-Ku. 16 Lalu Aku akan minta kepada Bapa, supaya Dia mem-
berikan 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 kalian
masing-masing.

18 “Aku tidak akan meninggalkan kamu sendirian. Aku akan datang
kembali kepadamu. 19Tinggal sebentar lagi, orang-orang duniawi tidak
akan melihat Aku lagi, tetapi kalian akan melihat Aku. Karena Aku
hidup, berarti kalian juga akan hidup. 20Pada 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 akanmelakukanperintah-perintah-Ku. Danorang
yang seperti itulah yang akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Aku juga akan
mengasihi dia, dan akanmenyatakan diri-Ku kepadanya.”

22Kemudian seorang murid yang bernama Yudas— yang bukan dari
desa Kariot, bertanya kepada Yesus, “Tuhan, kenapa Engkau meny-
atakan 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-
Kuakandatangkepadanyadan tinggal di dalamdia. 24Tetapi siapa yang
tidak mengasihi Aku juga tidak mengikuti ajaran-Ku. Ingatlah: Ajaran
ini tidak berasal dari diri-Ku, tetapi dari Bapa yang sudah mengutus
Aku.

25 “Aku sudahmengatakan semua ini waktu Akumasih ada bersama-
samadengankalian. 26TetapiPenolong itu—yaituRohKudusyangakan
diutus Bapa supaya Aku dimuliakan, Dialah yang akan mengajarkan
kalian tentang segala sesuatu. Dan Dia akan mengingatkan kalian
tentang semua yang sudah Aku ajarkan kepada kalian.

27 “Sekarang Aku mau meninggalkan berkat untuk kalian, supaya
kalian bisa hidup dengan perasaan hati yang tenang. Perasaan ten-
ang yang Aku berikan itu tidak sama seperti perasaan tenang yang
* 14:13 Aku Secara harfiah, “nama-Ku.” Sesuai dengan kebudayaan orang Yahudi pada zaman
Yesus, ‘nama-Ku’ artinya seluruh kepribadian Kristus Yesus. † 14:16 Penolong Juga bisa
diterjemahkan ‘Penghibur’ atau ‘Pendamping’. ‡ 14:17 Roh Kebenaran Adalah sama dengan
Roh Allah. Sesuai dengan ayat-ayat berikut, Dia juga tidak berbeda dari Roh Yesus. Lihat Yoh.
15:26 dan 16:13.
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diberikan oleh orang-orang duniawi. Jadi janganlah kalian menjadi
bersusah hati danmerasa takut. 28Aku sudahmemberitahukan kepada
kalian bahwa Aku akan pergi, tetapi Aku akan datang kembali kepada
kalian. Kalau kalian benar-benar mengasihi Aku, seharusnya kalian
bersukacita kalau Aku meninggalkan kalian dan pergi kepada Bapa-
Ku, karena Dia lebih berkuasa daripada-Ku. 29 Sekarang Aku sudah
memberitahukan hal itu kepada kalian, supaya waktu hal itu terjadi,
kalianmenjadi percaya.

30 “Aku tidak akan berbicara banyak lagi kepada kalian, karena pen-
guasa duniawi sedang datang. Tetapi dia sama sekali tidak mempunyai
kuasa atas diri-Ku. 31 Tetapi apa yang Ku-lakukan sekarang sesuai
dengan perintah Bapa kepada-Ku, supaya orang-orang duniawi tahu
bahwa Akumengasihi Bapa.”
Lalu Yesus berkata lagi kepada kami, “Sekarang marilah! Kita pergi

dari rumah ini!”

15
Yesuslah pohon anggur

1 Lalu Yesus berkata kepada kami murid-murid-Nya, “Aku seperti
pohon anggur yang benar-benar menghasilkan buah sesuai dengan ke-
hendak Allah, dan Bapa-Ku seperti petani yang merawat pohon anggur
itu. 2Dia memangkas setiap cabang-Ku yang tidak menghasilkan buah.
Dan Dia mengurangi daun pada setiap cabang yang sedang berbuah,
supaya buahnya* bertambah banyak lagi. 3 Kalian masing-masing
memang sudah siap untuk berbuah karena ajaran yang Ku-berikan
kepadamu. 4 Hendaklah kamu hidup bersatu dengan Aku, dan Aku
pun akan tetap hidup bersatu denganmu. Sama seperti cabang tidak
bisa berbuah kalau hidup terpisah dari pohonnya, begitu juga dengan
kamu. Kalau kamu tidak hidup bersatu dengan Aku, kamu tidak akan
bisa berbuah.

5 “Aku memang seperti pohon anggur, dan kamu seperti cabang-
cabang-Ku. Kalau kamu tetap hidup bersatu dengan Aku, dan Aku
tetap hidup bersatu dengan kamu, maka kamu akan menghasilkan
banyak buah. Tetapi kalau kamu terpisah dari-Ku, kamu tidak akan
bisa berbuat apa-apa. 6 Setiap orang yang hidupnya terpisah dari-Ku
seperti cabang-cabang pohon yang dibuang ke luar danmenjadi kering.
Cabang-cabang itu akandikumpulkan, laludilemparkandandibakar ke
dalamapi. 7Kalaukamu tetaphidupbersatudenganAku, danajaran-Ku
hidupdidalamhatimu, kamubolehmintaapasajayangkamuperlukan,
maka hal itu akan diberikan kepadamu. 8 Bapa-Ku akan dimuliakan
apabila kamu menghasilkan banyak buah. Hal itu juga menunjukkan
bahwa kamu benar-benar murid-Ku.

9 “Seperti Bapa selalu mengasihi Aku, begitu juga Aku selalu men-
gasihi kamu. Hendaklah kamu terus hidup sebagai orang yang Aku
* 15:2 menghasilkan buah Karena arti sebenarnya adalah orang dan bukan pohon yang
berbuah, artinya hidup dengan cara menunjukkan bahwa mereka adalah milik Yesus. Terma-
sukdalamcarahidup itu adalah 1) “Hasil danbukti RohKudus terlibat dalamhidupkita”— yang
disebut di Gal. 5:22-23. (Lihat juga Ef. 5:9; Ibr. 12:11; Yak. 3:18.) 2) ‘Panen gandum’ rohani—
yaitu memenangkan jiwa-jiwa supaya hidupmereka juga diubahkan danmerekamemperoleh
keselamatan yang selama-lamanya, seperti yang Yesus jelaskan dalam Yoh. 4:34-38 dan Yoh.
15:16. Yesus menyerahkan diri-Nya untuk hal itu, seperti yang dinyatakan dalam Yoh. 12:24.
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kasihi. 10 Tetaplah taat kepada perintah-perintah-Ku, Aku juga akan
tetapmengasihi kamu. Begitu juga Bapa-Ku tetapmengasihi-Ku, karena
Aku selalu taat kepada perintah-Nya. 11 Aku sudah memberitahukan
semua ini kepadamu, supaya kamu ikut merasakan sukacita-Ku, dan
supaya tidak ada sesuatu pun yang kurang dari sukacitamu. 12 Inilah
perintah yang Ku-berikan kepadamu: Hendaklah kamu saling men-
gasihi satu sama lain, sama seperti Aku mengasihi kamu. 13 Bukti
seseorang mempunyai kasih yang paling luar biasa adalah ketika dia
rela mengurbankan dirinya sendiri demi menyelamatkan sahabat-
sahabatnya. 14 Kamu akan terbukti sebagai sahabat-Ku kalau kamu
melakukan apa yang Ku-perintahkan kepadamu. 15Sekarang Aku tidak
lagi menyebut kamu hamba. Karena hamba tidak bisa tahu rencana-
rencana tuannya. Tetapi Aku menyebut kamu sahabat-Ku, karena Aku
sudah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang disampaikan
oleh Bapa kepada-Ku.

16 “Bukan kamu yang memilih supaya kamu menjadi murid-murid-
Ku, tetapi Akulah yang memilih kamu untuk tugas itu. Dan inilah
sebabnya Aku mengangkat kamu: Supaya kamu pergi ke ladang-Ku
dan menghasilkan banyak buah rohani. Dan apa yang kamu hasilkan
itu akan bertahan selama-lamanya. Karena kamu menjalankan tugas
itu, apa saja yang kamuminta kepada Allah Bapa dengan alasan untuk
memuliakan Aku, maka Dia akan memberikannya kepadamu. 17 Jadi
Aku ulangi perintah ini: Hendaklah kamu saling mengasihi satu sama
lain.”

Orang-orang duniawi akanmembenci kalian
18 “Waktu orang-orang duniawi membenci kalian masing-masing,

ingatlahbahwamereka sudah lebihdulumembenciAku. 19Kalaukamu
masih sepikiran dengan orang-orang duniawi, mereka pasti senang
sama kamu, karena kamu dianggap berada di pihak mereka. Tetapi
sekarang kamu tidak lagi di pihak mereka, karena Aku sudah memilih
kamu dari antara mereka. Itulah sebabnya mereka membencimu.
20 Ingatlah apa yang dulu sudah Ku-katakan kepada kalian: Seorang
hamba tidak akan dihormati lebih dari tuannya. Orang-orang duniawi
sudah menyakiti Aku, jadi mereka juga pasti akan menyakiti kalian
masing-masing. Hanya beberapa orang saja yang sudah taat kepada
ajaran-Ku. Demikian jugalah hanya sedikit orang yang akan taat
ketika kamu menyampaikan ajaran-Ku kepada mereka. 21 Mereka
akan melakukan semua itu terhadap kamu karena kamu adalah milik-
Ku, dan karena mereka tidak mengenal Bapa yang sudah mengutus
Aku. 22 Kalau Aku belum pernah datang dan belum pernah menga-
jar orang-orang yang menolak Aku dan ajaran-Ku itu, mereka belum
sempat melakukan dosa yang seperti itu. Tetapi sekarang Aku sudah
menyampaikanajarandariAllah. Jadi padahari terakhir dunia ini pada
waktu semua orang diadili karena dosa-dosa mereka, setiap mereka
tidak mempunyai alasan untuk berkata, ‘Saya tidak tahu jalan yang
benar.’ 23 Orang-orang yang membenci Aku, berarti membenci Bapa-
Ku juga. 24Mereka sudahmenyaksikankeajaiban-keajaibanyang sudah
Aku lakukan, yang orang lain belum pernah lakukan. Kalau Aku
belum pernah melakukan keajaiban-keajaiban itu, tentulah mereka
mempunyai alasanuntuk tidakmenerimaAku. Tetapi sekarangmereka
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sudah menyaksikan semua keajaiban-Ku itu dan mereka masih mem-
benci Aku dan juga Bapa-Ku. 25 Tetapi 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 men-
girim Roh Penolong kepada kalian. Dialah Roh Kebenaran, yang akan
mengajar hal-hal yang benar kepada kalianmasing-masing. Danwaktu
Dia datang, Dia akan bersaksi tentang Aku kepada setiap orang di dunia
ini. 27 Dan kalian masing-masing juga akan bersaksi tentang Aku,
karena dari awal pelayanan-Ku, kamu sudah bersama-sama dengan
Aku.”

16
1 “Semua ini Ku-katakan supaya kalian masing-masing tidak mening-

galkan kepercayaanmu kepada-Ku. 2 Karena kamu pengikut-Ku, nanti
kamu akan diusir dari rumah-rumah pertemuan orang Yahudi. Dan
akan tiba waktunya beberapa orang pengikut-Ku akan dibunuh —
bahkandenganberbuat seperti itumerekamenganggap bahwamereka
melayani Allah. 3 Mereka melakukan hal itu karena mereka tidak
pernah mengenal Bapa ataupun Aku. 4 Tetapi sekarang semua ini Ku-
katakan kepada kalian masing-masing, supaya ketika hal itu terjadi
kalian akan ingat bahwa sebelumnya hal-hal itu sudah Ku-beritahukan
kepada kalian.”

Pekerjaan Roh Kudus
“Sejak awal, semua hal itu tidak Ku-beritahukan kepada kalian,

karena Akumasih 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
kesedihan pun memenuhi hati kalian. 7 Tetapi sebenarnya, lebih baik
bagi kalian kalau Aku pergi kepada Bapa. Karena kalau Aku tidak pergi,
Roh Penolong itu tidak akan datang kepada kalian. Tetapi kalau Aku
pergi, Aku akanmengutus Dia kepada kalian.

8“PadawaktuRohPenolong itudatang,Diaakanmenyadarkanorang-
orang yang ada di dunia ini bahwa pendapat mereka salah tentang
ketiga hal ini: Tentang dosa, tentang caranya orang-orang bisa men-
jadi benar dalam pandangan Allah, dan tentang pengadilan terakhir.
9Pertama, tentangdosa: Diaakanmenyadarkanbahwamerekaberdosa
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 sehinggaorang-orangbisamenjadi benardalampandanganAllah.
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 yang mau Ku-sampaikan kepada kalian,
tetapi kalian tidak sanggupmenerimanya sekarang. 13Tetapi ketikaRoh
Kebenaran itu datang, Dialah yang akan memimpin kalian ke dalam
✡ 15:25 Mzm. 35:19; 69:5
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semua ajaran rohani yang benar. Karena Dia tidak akan berbicara
dari diri-Nya sendiri, melainkan Dia hanya menyampaikan apa yang
Dia dengar dari Bapa-Ku. Dia juga akan memberitahukan kepada
kalian apa yang akan terjadi nanti. 14 Melalui ajaran-Nya, Aku akan
dipermuliakan, karena Dia akan menyampaikan kepada kalian semua
yang Dia terima dari Aku. 15 Semua yang Bapa miliki adalah milik-
Ku juga. Itulah sebabnya Aku berkata bahwa Roh Penolong itu akan
menyampaikan kepada kalian apa yang Dia terima dari Aku.”

Di balik dukacita ada sukacita
16 “Hanya sebentar saja kalian tidak akan melihat Aku, tetapi tidak

lama kemudian kalian akanmelihat Aku lagi.”
17Beberapaorangdarikamimurid-murid-Nyaberkata satu sama lain,

“Apa maksud-Nya?— waktu Dia berkata, ‘Hanya sebentar saja kalian
tidakakanmelihatAku, tetapi tidak lamakemudiankalianakanmelihat
Aku lagi.’ Danapaartinya?—waktuDiaberkata, ‘Akuakanpergi kepada
Bapa.’ ” 18 Dan juga kami saling bertanya, “ ‘Sebentar?’— itu maksud-
Nya berapa lama? Kita tidakmengerti.”

19 Yesus tahu bahwa kami ingin sekali bertanya kepada-Nya, jadi
Dia berkata, “Inilah yang kalian bicarakan satu sama lain: Tentang
maksud dari yang Ku-katakan, ‘Hanya sebentar saja kalian tidak akan
melihat Aku, tetapi tidak lama kemudian kalian akanmelihat Aku lagi.’
20 Apa yang Ku-katakan ini memang benar: Sebentar lagi kalian akan
menangisdanmeratap, tetapi orang-orangduniawiakansenang. Tetapi
dukacita kalian itu akan berubah menjadi sukacita. 21Apa yang terjadi
kepada kalian sebentar lagi, hal itu sama seperti yang terjadi kepada
perempuan hamil ketika sudah tiba waktunya melahirkan anaknya.
Dia akan merasa kesakitan. Tetapi sesudah anaknya lahir, dia tidak
ingat lagi akan penderitaan yang dialaminya, karena dia sangat senang
bayinya sudah lahir dengan selamat ke dunia ini. 22Begitu juga dengan
kalian. Sekarang kalian merasa sedih. Tetapi tidak lama dari sekarang
— saat kalian melihat Aku lagi, kalian akan sangat bersukacita. Pada
waktu itu kalian sudah melupakan dukacita kalian itu, dan siapa pun
tidak bisamenghalangi sukacita yang kalian alami. 23Danpada hari itu,
kalian masing-masing tidak perlu lagi meminta apa-apa dari-Ku. Yang
Aku katakan ini memang benar: Demi Aku dimuliakan, mintalah apa
saja kepada Bapa kita, maka akan diberikan-Nya kepadamu. 24 Sampai
sekarang kamu belum minta sesuatu dari Bapa untuk memuliakan
Aku.* Mintalah hal-hal yang memuliakan Aku, maka kamu akan
menerimanya! Dengan demikian kamu akan sungguh-sungguhmerasa
sukacita.”

Yesus sudahmenang atas dunia ini
25 “Semua hal ini sudah Ku-katakan kepada kalian dengan memakai

beberapa kiasan. Tetapi akan tiba waktunya di mana Aku tidak perlu
mengajar kalian dengan cara seperti itu. Pada waktu itu, Aku akan
mengajar kalian tentang Bapa-Ku secara terus terang. 26 Mulai hari

* 16:24 untukmemuliakan Aku Secara harfiah, “dalamnama-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
maksudnyameminta sesuatu demi kepentingan Yesus, atau demimemuliakan Dia.
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itu kalian masing-masing boleh berdoa secara langsung kepada Bapa
untukmemintahal-hal yangakanmemuliakanAku. Jadi tidakperlu lagi
Aku yangmenyampaikan permintaanmu itu kepadaBapa-Ku, 27karena
Dia sendiri sangat mengasihi kamu. Bapa mengasihimu karena kamu
mengasihi Aku dan kamu sudah percaya bahwa Aku datang dari Dia.
28Memang Aku berasal dari Bapa dan sudah datang ke dunia ini. Tetapi
sekarang Aku segera meninggalkan dunia ini dan kembali lagi kepada-
Nya.”

29Lalu kami berkata kepada-Nya, “Benar, sekarang Engkau berbicara
secara terus-terang kepada kami dan tidak lagi memakai kiasan.
30 Sekarang kami tahu bahwa Engkau mengetahui segala sesuatu, dan
tidakperlu lagi seseorangbertanya tentang sesuatukepada-Mu. Bahkan
Engkau sering memberi jawaban sebelum kami bertanya. Karena itu,
kami percaya bahwa Engkau datang dari Allah.”

31 Lalu Yesus menjawab, “Jadi, baru sekarang kalian percaya?
32 Dengarkanlah: Waktunya akan segera tiba dan memang bisa
dikatakan sudah tiba — di mana kalian semua akan meninggalkan
Aku sendirian. Kalian akan lari dan kembali ke rumah kalian masing-
masing. Tetapi sebenarnya Aku tidak sendirian, karena Bapa selalu
bersama-Ku.

33 “Semua ini Ku-katakan kepada kalian masing-masing yang sudah
bersatu dengan Aku, supaya kamu bisa hidup dengan hati yang tenang.
Dalam dunia ini, kamu pasti menderita. Tetapi kuatkanlah hatimu,
karena Aku sudahmengalahkan dunia ini.”

17
Doa Yesus untuk para pengikut-Nya

1 Sesudah Yesus mengatakan semuanya itu kepada kami murid-
murid-Nya, kemudianDiamelihatke langitdanberdoa, “Bapa, sekarang
sudah tiba waktunya. Muliakanlah Aku melalui apa yang akan terjadi
kepada diri Anak-Mu ini. Dengan begitu Aku juga akan memuliakan
Engkau. 2 Karena Bapa sudah memberikan kuasa kepada-Ku atas se-
mua orang, supaya Aku bisa memberikan hidup yang selama-lamanya
kepada setiap orang yang Engkau sudah berikan kepada-Ku.”

3Karena mengingat doa Yesus itu, saya Yohanes juga berdoa kepada
Allah, “Bapa, memang benar! Inilah jalan untuk menerima hidup
yang selama-lamanya: Yaitu hendaklah mereka mengenal Engkau
sebagai satu-satunya Allah yang benar, dan juga mengenal Kristus
Yesus yang Engkau utus ke dunia ini.”*

4Dan Yesusmasih tetap berdoa, “Bapa, Aku sudahmemuliakan Engkau
di dunia ini melalui semua pekerjaan yang Engkau berikan kepada-
Ku untuk Ku-lakukan. Sekarang pekerjaan itu sudah selesai. 5 Jadi
sekarang, biarlah Bapa membawa Aku kembali ke dalam kemuliaan
yang sudah Kita nikmati bersama sebelum dunia ini diciptakan.

* 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.
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6 “Aku sudah memperkenalkan Bapa† kepada orang-orang ini. Dulu
mereka juga berpihak dengan orang-orang duniawi, tetapi Engkau
memberikan mereka kepada-Ku. Mereka itu memang adalah milik-
Mu, tetapi Bapa sudahmenyerahkanmereka 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 sudah menerima semuanya.
Sekarang mereka tahu bahwa Aku benar-benar datang dari Bapa, dan
mereka percaya bahwa Engkaulah yangmengutus 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 sudahBapa berikan kepada-Ku, karena
mereka adalah milik-Mu. 10 Semua yang Aku miliki adalah milik Bapa,
dan semua yang Bapa miliki adalah milik-Ku juga. Jadi pengikut-
pengikut-Ku ini sama-sama milik Kita. Melalui merekalah Aku sedang
dimuliakan.

11 “Tetapi sekarang Aku tidak lagi tinggal dengan mereka di dunia
ini, karena Aku segera akan datang kembali kepada-Mu. Bapa yang
kudus, lindungilah mereka dengan kekuatan-Mu— yaitu dengan keku-
atan yang Bapa sudah berikan kepada-Ku. Dengan begitu mereka akan
menjadi satu, sama seperti EngkaudanAkuadalah satu. 12SewaktuAku
bersama dengan mereka, Aku sudah menjaga dan melindungi mereka
dengan semua kekuatan yang Bapa sudah berikan kepada-Ku, supaya
tidak ada yang binasa. Hanya seorang saja dari mereka yang akan
binasa— yaitu orang yang sudah ditentukan untuk binasa. Dengan
begitu terpenuhilah apa yang sudah tertulis dalam Firman-Mu.

13 “Sekarang Aku segera akan kembali kepada-Mu. Oleh karena itu,
tentang semua hal ini Aku doakan sewaktu Aku masih ada di dalam
dunia ini, supaya pengikut-pengikut-Ku ini bisa mengetahui doa-Ku
ini sehingga mereka penuh dengan sukacita. Biarlah sukacita mereka
masing-masing seperti sukacita-Ku ketika mereka menghadapi kesusa-
han. 14Mereka sudah terima ajaran-Mu yang Aku sampaikan kepada
mereka. Itu sebabnya orang-orang duniawimembenci mereka. Karena
mereka, seperti Aku, tidak berpihak kepada orang-orang duniawi.

15 “Aku tidak minta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia
ini, melainkan supaya Bapa melindungi mereka dari serangan si jahat
— yaitu iblis. 16 Karena mereka bukan milik dunia ini, sama seperti
Aku bukan milik dunia ini. 17 Buatlah mereka menjadi milik-Mu yang
khusus‡ melalui ajaran benar. Semua Firman-Mu adalah ajaran benar.
18 Sebagaimana Bapa mengutus Aku ke dunia ini, begitu juga Aku akan
mengutusmereka ke seluruhdunia. 19SekarangAku juga sebagaimilik-
Mumenyerahkan diri-Ku kepada-Mu, ya Bapa. Dan Akumelakukan itu
bagi mereka, supaya mereka juga bisa menjadi milik-Mu yang khusus
melalui ajaran-Mu yang benar.
† 17:6 memperkenalkan Bapa Secara harfiah, “Aku sudahmenyatakan nama-Mu.” Sekali lagi,
‘nama’ menunjukkan seluruh kepribadian Allah. Dalam pasal ini, cara menerjemahkan yang
sama dipakai di ayat 11-12 dan 26. ‡ 17:17 milik-Mu yang khusus Menerjemahkan kata
“Kuduskanlah.” Dalam konteks ini, arti ‘kuduskan’ adalah bahwa mereka akan hidup sebagai
milik Allah yang khusus, yang disediakan dan diberi kuasa untukmelayani Dia. Dan tentu juga
hidupmereka akan bersifat suci.
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20 “Aku berdoa bukan untuk mereka saja, tetapi Aku berdoa juga
untuk orang-orang yang kemudian percaya kepada-Ku karena kesak-
sian mereka. 21 Dan Aku minta supaya mereka semua menjadi satu,
sebagaimana Bapa dengan Aku adalah satu dan Aku dengan Bapa
adalah satu. Aku juga berdoa supaya mereka dengan Kita menjadi
satu, supaya orang-orang duniawi menjadi percaya bahwa Bapalah
yang mengutus Aku ke dunia ini. 22 Aku sudah memberikan kepada
mereka kuasa dan kemuliaan yang Engkau sudah berikan kepada-
Ku. Aku memberikannya supaya mereka tetap bersatu, sama seperti
Kita selalu bersatu— 23 yaitu Aku bersatu dengan mereka, dan Bapa
bersatudenganAku, sampaimerekabenar-benarmenjadi satu. Dengan
begitu, maka orang-orang duniawi menjadi tahu bahwa Bapalah yang
sudahmengutus Aku, dan bahwa Bapa juga selalu mengasihi pengikut-
pengikut-Ku, sama seperti Bapa selalu mengasihi Aku.

24 “Bapa, mengenai mereka yang sudah Engkau berikan kepada-Ku,
Akumau supayamereka juga selalu bersama-Ku, di tempat Aku berada
nanti. Akuminta 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
Engkau kepada mereka. Dengan begitu, mereka juga akan mengasihi
Aku dari dalam hati— seperti Engkau mengasihi Aku. Dan Aku akan
tetap bersatu denganmereka.”

18
Yesus ditangkap✡

1 Waktu Yesus selesai berdoa, Dia dengan kami murid-murid-Nya
pergi menyeberangi sungai kecil Kidron. Di situ kami semua masuk ke
taman zaitun.

2 Yudas— yang menjual Yesus, juga sudah tahu tempat itu, karena
Yesus sering berkumpul dengan kami di situ. 3Kemudian Yudas datang
ke taman itu dengan membawa beberapa pasukan tentara Romawi
dan beberapa tentara penjaga Rumah Allah. Rombongan itu disuruh
oleh para imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka datang dengan
membawa lampu, obor, pedang, dan alat-alat perang yang lain.

4 Yesus sudah tahu semua yang akan terjadi atas diri-Nya. Jadi Dia
langsung keluar menemui mereka dan bertanya, “Siapa yang kalian
cari?”

5Lalumerekamenjawab, “Yesus, orang Nazaret itu.”
Kemudian Yesus berkata, “Akulah Dia.”* (Yudas juga sudah berdiri

✡ 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 sedangberbicara kepadaorang-orangyangmemusuhi-Nya, ini jugadapat 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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di situ bersama-sama dengan rombongan itu.) 6 Saat Yesus berkata,
“Akulah Dia,” tiba-tiba tanpa mereka sadari semua rombongan itu
mundur dan jatuh ke tanah.

7 Sekali lagi Yesus bertanya kepadamereka, “Kalian cari siapa?”
Danmerekamenjawab, “Yesus, orang Nazaret itu.”
8Lalu Yesus berkata, “Sudah Ku-katakan kepada kalian, ‘Akulah Dia.’

Jadi kalau Aku yang kalian cari, biarkanlah para pengikut-Ku ini pergi.”
9Denganberkata begitu doaYesus yang ini terjawab, “Darimereka yang
Bapa sudah berikan kepada-Ku, tidak akan ada yang binasa.”

10 Pada waktu itu Petrus — yang juga disebut Simon, membawa
pedang. Dia langsung mengeluarkan pedang itu dari sarungnya dan
maumembunuh seorang budak dari imam agung. Tetapi hanya telinga
kanan budak itu yang terpotong sampai putus. (Nama budak itu
Malkus.) 11 Lalu Yesus berkata kepada Petrus, “Masukkan kembali
pedangmu ke dalam sarungnya. Janganlah 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 rombon-

gan itu menangkap dan mengikat Yesus. 13 Pertama-tama mereka
membawa Yesus kepada Hanas— yaitu bapak mertua dari Kayafas.
Kayafaslah yang menjabat sebagai imam agung pada tahun itu.
14 (Kayafas adalah imam agung yang pernah berkata kepada para
pemimpin Yahudi seperti ini, “Daripada semua bangsa Yahudi binasa,
lebih baik satu orang yangmati demi bangsa kita.”)✡

Petrus berkata bahwa dia tidakmengenal Yesus✡
15 Pada waktu Yesus dibawa ke rumah Hanas, Petrus‡ dan saya

(Yohanes)§ mengikuti rombongan itu dari belakang. Kebetulan saya
kenal imam agung, jadi saya langsung ikut masuk pada saat Yesus
diantar ke halaman rumahnya. 16 Tetapi Petrus menunggu di luar
dekat pintu pagar halaman. Karena saya sudah dikenal oleh mantan
imamagung danpara pembantunya, jadi saya keluar lagi dan berbicara
dengan pembantu perempuan yang menjaga pintu itu. Setelah diberi
izin, saya mengantar Petrus ke dalam. 17 Dan pembantu itu sempat
bertanya kepada Petrus, “Kamu jugamurid orang itu— bukan?”
Dan dia menjawab, “Bukan.”
18 Pada malam itu udara dingin. Jadi para penjaga Rumah Allah dan

para budak imamagung sudahmenyalakan api dari arang. Danmereka
berdiri menghangatkan badan mereka di dekat api itu. Petrus juga
mendekatimereka danberdiri di situ untukmenghangatkanbadannya.

Hanas bertanya tentang ajaran Yesus✡

† 18:11 penderitaan Secara harfiah, “cawan.” Dalam kebudayaan orang Yahudi, cawan adalah
kiasan untukmengalami penderitaan sesuai dengan ketetapan Allah. ✡ 18:11 Mat. 26:57-58;
Mrk. 14:53-54; Luk. 22:54 ✡ 18:14 Yoh. 11:49-52 ✡ 18:14 Mat. 26:69-70; Mrk. 14:66-68; Luk.
22:55-57 ‡ 18:15 Petrus Secara harfiah, “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. ✡ 18:18 Mat. 26:59-66; Mrk. 14:55-64;
Luk. 22:66-71
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19 Sementara itu, mantan imam agung bertanya kepada Yesus ten-
tang murid-murid-Nya dan tentang apa yang Dia ajarkan. 20 Lalu
Yesus menjawab, “Aku selalu berbicara dengan terbuka di depan orang
banyak. Aku selalu mengajar di rumah-rumah pertemuan dan di teras
RumahAllah dimana 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!”

23 Lalu Yesus menjawabnya, “Kalau Aku mengatakan sesuatu 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!”

24 Kemudian Hanas mengirim Yesus masih dalam keadaan terikat,
kepada imam agung Kayafas.

Petrusmenyangkal Yesus lagi✡
25 Pada waktu Petrus masih berdiri menghangatkan badannya di

dekat api itu, ada orang yang berkata kepadanya, “Bukankah kamu
salah satumurid dari orang itu?”
Tetapi dia menyangkal dan berkata, “Bukan.”
26 Ada juga salah satu budak dari imam agung yang berdiri di situ.

Budak itu adalah keluarga dari budak yang telinganya dipotong oleh
Petrus. Jadi dia berkata, “Sepertinya saya melihat kamu tadi bersama
Yesus di taman itu— bukan?!”

27 Begitu Petrus menyangkal lagi, “Bukan saya,” ayam langsung
berkokok.

Pilatusmengadili Yesus✡
28 Besoknya, pagi-pagi sekali, mereka membawa Yesus dari rumah

Kayafas ke istana gubernur Roma. Tetapi para pemimpin Yahudi yang
membawa Dia tidak ikut masuk ke dalam istana itu, karena orang
Yahudi menganggap najis rumah orang yang bukan Yahudi.* Mereka
tidak mau menajiskan dirinya, karena hari itu mereka harus tetap
siap untuk ikut makan makanan Paskah. 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 yang
mengadili dia sesuai dengan hukum kalian.”
Tetapi para pemimpin Yahudi itu berkata, “Menurut hukum Roma,

kami orangYahudi tidakdiizinkanuntukmenjatuhkanhukumanmati.”
✡ 18:24 Mat. 26:71-75; Mrk. 14:69-72; Luk. 22:58-62 ✡ 18:27 Mat. 27:1-2, 11-31; Mrk.
15:1-20; Luk. 23:1-25 * 18:28 orang Yahudi menganggap najis … Secara tradisi orang Yahudi
tidak bolehmasuk ke rumah orang yang bukan Yahudi. Hal ini tidak ada tertulis dalamHukum
Taurat. Alasan aturan itu adalah supaya mereka tidak menyentuh sesuatu yang dianggap najis
menurut HukumTaurat. 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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32 (Perkataan mereka itu sebenarnya sesuai dengan ketetapan Allah,
supaya terjadi dengan tepat apa yang dikatakan Yesus sebelumnya
tentang bagaimana caranya Dia akanmati.)

33KemudianPilatusmasuk lagi ke dalam istana gubernur danmenyu-
ruh tentaranya membawa Yesus masuk. Lalu dia bertanya kepada
Yesus, “Apakah betul yang mereka katakan bahwa kamu menganggap
dirimu sebagai raja orang Yahudi?”

34 Dan Yesus berkata kepadanya, “Apakah Bapak sendiri mau tahu,
atau Bapak bertanya untuk memeriksa apa yang sudah dikatakan
orang-orang tentang Aku?”

35 Lalu Pilatus menjawab, “Kamu sudah tahu saya bukan orang
Yahudi! Bangsamu sendiri bersama para imam kepala yang meny-
erahkan kamu kepada saya. Jadi kesalahan apa yang sudah kamu
lakukan?”

36 Lalu Yesus berkata kepadanya, “Pemerintahan-Ku tidak berasal
dari dunia ini. Kalau pemerintahan-Ku berasal dari dunia ini, pasti
mereka yang berpihak kepada-Ku sudah berjuang supaya Aku tidak
diserahkan kepada para pemimpin Yahudi. Tetapi memang tempat
pemerintahan-Ku bukan di dunia ini.”

37 Lalu Pilatus berkata kepada-Nya, “Jadi menurutmu, kamu ini seo-
rang raja— kah?”
Yesus menjawab, “Demikianlah. Aku seorang raja. Untuk itulah Aku

dilahirkan, danuntuk itulahAkudatang kedunia ini— supayamember-
itakan ajaran yang benar. Semua orang yang senangmendengar ajaran
benar pasti senang juga untukmendengar ajaran-Ku.”

38 Lalu Pilatus berkata kepada-Nya, “Ajaran benar? Apa itu!” Dan
dia langsung pergi keluar lagi dan bertemu dengan para pemimpin
Yahudi itu, lalu dia berkata kepada mereka, “Sama sekali saya tidak
menemukan kesalahan apa pun dalam diri orang ini. 39Tetapimenurut
kebiasaankalian, setiapgubernurakanmembebaskanseorang tahanan
tiap tahun pada hari Paskah. Apakah kalian mau supaya saya membe-
baskan dia yang kalian sebut ‘raja orang Yahudi’?”

40 Tetapi mereka berteriak, “Jangan dia! Tetapi bebaskanlah
Barabas!” Barabas adalah seorang pemberontak.

19
1Lalu Pilatusmenyuruhpara tentaranyamencambuki* Yesus dengan

membawa-Nya masuk ke dalam bagian istana yang adalah markas
mereka.† 2 Sesudah mencambuki Dia, mereka mulai mengejek-Nya—
karena Yesus mengaku sebagai raja. Jadi mereka memahkotai Dia den-
ganmahkota berduri yangmereka buat dari cabang-cabang tumbuhan
merambat yang berduri. Dan mereka juga memakaikan baju yang
* 19:1 mencambuki Alat cambuk Romawi pada zaman Yesus terbuat dari beberapa tali dari
kulit sapi. Barang tajam seperti tulang atau potongan logam diikat di ujung setiap tali itu
supaya merobek-robek kulit orang yang dicambuki. Menurut hukum kerajaan Romawi, warga
negara Roma tidak boleh dicambuk. Tetapi budak atau orang-orang dari negara-negara jajahan
kerajaan Romawi kalau dihukum dan mendapat hukuman mati, dicambuki dulu sebelum
mereka disalibkan. Kadang-kadang pada waktu dicambuki saja para hukuman sudah mati.
† 19:1 bagian istana… Yohanesmenulis “membawaYesus,” tetapi tidakmenyebutkan kemana
mereka membawa-Nya. Supaya lebih jelas dan wajar, informasi ini dimasukkan sesuai dengan
Markus 15:16.
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berwarna ungu kepada-Nya.‡ 3 Kemudian mereka mendekati Dia dan
berkatakepada-Nya, “Salam, rajaorangYahudi,” lalumenamparimuka-
Nya.

4 Kemudian Pilatus keluar dari istananya lagi. Kebetulan sudah
banyak orang yang berkumpul di situ untuk hal lain,§ jadi dia berkata
kepadamereka, “Lihat, sayamembawa orang ini ke luar kepada kalian.
Sayamausupayakalian tahubahwasamasekali saya tidakmenemukan
kesalahan apa pun pada diri orang ini.” 5 Lalu Yesus keluar, dan Dia
masih memakai mahkota duri dan baju ungu itu. Dan Pilatus berkata
kepadamereka, “Inilah dia!”

6Tetapipada saatpara imamkepaladanparapenjagaRumahAllah itu
melihat Yesus, mereka berteriak-teriak, “Salibkan dia! Salibkan dia!”*
Tetapi Pilatus berkata kepadamereka “Kalian sendiri yangmembawa

danmenyalibkandia, karenasaya tidakmenemukankesalahanapapun
pada dirinya!”

7Kemudian orang Yahudi itu menjawab, “Menurut hukum kami, dia
harus dihukummati, karena dia sudah mengatakan, ‘Aku adalah Anak
Allah.’ ”

8Waktu Pilatus mendengar perkataanmereka itu, dia semakin takut.
9 Jadi dia masuk kembali ke dalam istana dan menyuruh supaya Yesus
dibawa masuk. Lalu dia bertanya kepada-Nya, “Kamu berasal dari
mana?” Tetapi Yesus tidakmenjawab.

10 Lalu Pilatus berkata, “Kenapa kamu diam?! Apakah kamu tidak
tahu bahwa saya mempunyai kuasa untuk membebaskan kamu dan
juga untukmenyalibkan kamu?”

11 Yesus menjawab, “Kuasa yang kamu miliki atas diri-Ku hanya
karena Allah yang memberikannya kepadamu. Kalau tidak begitu,
kamu tidak mempunyai kuasa apa-apa atas diri-Ku. Karena itu orang
yang sudah menyerahkan Aku kepadamu sudah melakukan dosa yang
lebih besar daripada dosa yang akan kamu lakukan ketika kamu men-
jatuhkan hukuman atas diri-Ku.”

12Mendengar itu, Pilatus berusaha untuk membebaskan Dia. Tetapi
para pemimpin Yahudi berteriak, “Orang yang berkata dirinya seorang
raja, berarti dia melawan raja agung di Roma. Kalau engkau membe-
baskan dia, berarti engkau jugamelawan raja agung!”
‡ 19:2 baju berwarna ungu … Ternyata mereka memakai baju bekas dari komandan untuk
mengejek Yesus. Kain warna ungu mahal sekali dan biasanya dipakai oleh raja-raja. § 19:4
berkumpul di situ untuk hal lain Orang banyak ini tidak berkumpul karena masalah Yesus.
Lihat informasi yang terdapat di Markus 15:6–8. * 19:6 Salibkan dia! Pada zaman Yesus,
pemerintah Roma memakai cara khusus untuk menjatuhkan hukuman mati kepada orang
jahat— yaitu dengan cara disalibkan. Mereka membuat salib dari dua batang kayu yang
dibentuk menjadi seperti huruf T. Sebelum orang jahat itu disalibkan, dia dicambuki sampai
setengahmati laludipakukandenganpakubesarpadakayusalib itu. Kedua tangannyadiangkat
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
hidupberjam-jamatauberhari-hari lamanya, dan sangatmenderita. 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 untukwarga negara kerajaanRoma, hanya berlaku untuk
budak atau orang-orang dari negara-negara jajahan kerajaan Roma.
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13 Saat Pilatus mendengar perkataan itu, dia menyuruh supaya Yesus
dibawa keluar, lalu dia duduk di kursi pengadilan. Tempatnya itu
disebut “Lantai Batu.” (Dalam bahasa Ibrani disebut ‘Gabata’.)

14 Waktu itu kira-kira tengah hari, dan itu adalah hari persiapan
sebelumhari terpentingdalamperayaanPaskah. Lalu Pilatusmengejek
para pemimpin Yahudi dengan berkata, “Lihatlah raja kalian ini!”

15 Lalu mereka berteriak, “Lenyapkanlah dia! Lenyapkan dia! Sal-
ibkan dia!”
Dan Pilatus berkata lagi kepada mereka, “Apakah kalian mau supaya

sayamenyalibkan raja kalian?”
Kemudianpara imamkepalamenjawab, “Kami tidakmempunyai raja

yang lain, selain raja agung di Roma!”
16 Akhirnya Pilatus mengikuti kemauan mereka dan menyerahkan

Yesus kepada tentara-tentaranya supaya disalibkan.
Yesus disalibkan✡
Lalu mereka membawa Dia untuk disalibkan, 17 dan Yesus memikul

sendiri salib-Nya. Mereka membawa Dia ke tempat yang bernama
Tempat Tengkorak. (Dalam bahasa Ibrani tempat itu disebut Golgota.)†
18 Di situlah mereka menyalibkan Dia. Ada juga dua orang penjahat
yang sama-samadisalibkandenganYesus. Salib Yesus berada di tengah-
tengah, dan salib kedua penjahat itu di sebelah kanan dan kiri-Nya.
19 Pilatus sudah menyuruh untuk memasang suatu tulisan pada salib
Yesus. Tulisan itu adalah keterangan tentang alasannya Dia dibunuh.
Tulisan itu adalah, “Yesus, orangNazaret, raja orang Yahudi.” 20Banyak
orang Yahudi membaca tulisan itu, karena tempat Yesus disalibkan
tidak jauh dari kota, dan tulisan itu ditulis dalam tiga bahasa— yaitu
bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani.‡

21 Lalu para imam kepala berkata kepada Pilatus, “Suruhlah mereka
mengganti tulisan itu! Jangan ‘Raja orang Yahudi.’ Tetapi harus seperti
ini, ‘Orang ini berkata, “Saya adalah raja orang Yahudi.” ’ ”

22Tetapi Pilatus menjawab, “Apa yang sudah saya perintahkan untuk
ditulis tidak akan saya ubah!”

23Yesus disalibkan oleh empat orang tentara. Lalu mereka membagi-
bagikan pakaian-Nya di antara mereka, dan masing-masing mendapat
sebagian. Jubah-Nya panjang tanpa ada sambungan jahitan, karena
ditenun dari atas ke bawah. 24 Karena itu, mereka berkata satu sama
lain, “Jangan kita robek-robekkan jubah ini. Kita buang undi saja—
untuk menentukan siapa yang akan mendapatkannya.” Maka terjadi-
lah tepat seperti apa yang ditetapkan Allah— supaya ditepati apa yang
sudah tertulis di dalam Kitab Suci,
“Mereka akanmembagi-bagikan pakaian-Ku di antaramereka,

✡ 19:16 Mat. 27:32-44; Mrk. 15:21-32; Luk. 23:26-43 † 19:17 Golgota Golgota— yang
berarti Tempat Tengkorak, berasal dari bahasa Ibrani sehari-hari. Dalam bahasa Latin/Roma,
itu disebut Kalvari. Bukit itu adalah di sebelah utara dari Yerusalem. Nama bukit itu bukan
karena tengkorak manusia ada banyak di situ. Kebetulan di bukit itu ada batu besar yang
menonjol yang bentuknya seperti tengkorak manusia. ‡ 19:20 Bahasa Ibrani, Latin, dan
Yunani Bahasa Ibrani adalah bahasa asli orang Yahudi. Bahasa Latin adalah bahasa orang Italia
dan juga bahasa pemerintah Roma. (Roma adalah ibukota negara Italia.) Dan sejak 300 tahun
sebelum Yesus lahir, bahasa Yunani adalah bahasa umum, karena sebelum Roma menguasai
semua daerah sekitar Laut Tengah, bangsa Yunanilah yangmenguasai semua daerah itu.
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dan mereka membuang undi untuk melihat siapa yang akan men-
dapatkan 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 saudara
perempuan ibu-Nya, dan juga Maria lain— yaitu istri Klopas, dan juga
Maria yang dari kampung Magdala. 26 Juga saya (murid Yesus yang
sangat dikasihi-Nya)§ berdiri di situ. Jadi ketika Yesus melihat ibu-Nya
dan saya, Dia berkata kepada ibu-Nya, “Lihatlah, dia itulah anakmu!”*
27LaluDia berkata lagi kepada saya, “Dia itulah ibumu!” Jadimulai hari
itu sayamembawa ibu Yesus tinggal di rumah saya.

Yesusmati✡
28Ketika 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 mengulurkan-
nya ke mulut Yesus— supaya Dia bisa mencicipinya. 30 Ketika Dia
mencoba sedikit dari anggur asam itu, Dia berkata, “Sudah selesai.” Dia
punmenundukkan kepala-Nya lalu mati.

31 Hari itu adalah hari persiapan sebelum tiba Hari Sabat yang is-
timewa 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 segeramati, danmayatmerekabisa segeraditurunkan sebelum
malam tiba. 32 Jadi para tentara mematahkan kaki kedua orang yang
disalibkan di sebelah kiri dan kanan Yesus. 33 Lalu ketika mereka mau
mematahkan kaki Yesus, mereka melihat Yesus sudah mati. Karena itu
mereka tidak mematahkan kaki-Nya. 34 Tetapi salah satu dari mereka
menombak lambung-Nya. Darahdanair langsungkeluardari 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.
Sayamenuliskan kesaksian saya ini supaya kalian semua juga percaya.)
36 Maka terjadilah tepat seperti apa yang ditetapkan Allah— supaya
ditepati apa yang sudah tertulis di dalam Kitab Suci,
“Tidak ada tulang-Nya yang akan dipatahkan.”§
37Dan apa yangmereka lakukan sesuai dengan ayat lain yang berkata,
✡ 19:24 Mzm. 22:19 § 19:26 murid … dikasihi-Nya Lihat catatan di Yoh. 13:23. * 19:26
Sapaan kepada ibu-Nya Secara harfiah di ayat ini, Yesus menyapa ibu-Nya dengan kata ‘ginai’,
yang bisa diterjemahkan, “Hai perempuan.” Perkataan ini masih sopan dalam bahasa Yunani,
tetapi dengan sengaja tidak diterjemahkan dalam ayat ini. Lihat catatan di Yoh. 2:4. ✡ 19:27
Mat. 27:45-56;Mrk. 15:33-41; Luk. 23:44-49 ✡ 19:28 Mzm. 22:16; 69:22 † 19:29 hisopadalah
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 peraturan Musa (Im. 14:4). ‡ 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 denganperaturanuntuk setiap kurbandombadalamperayaanPaskah. Lihat
Kel. 12:46 dan Bil. 9:12.
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“Mereka akanmemandang kepada Dia yang sudahmereka tombak.”✡

Mayat Yesus dikuburkan✡
38Sesudah itu, seorang yangbernamaYusuf datangmemohonkepada

Pilatus supaya dia diizinkan menguburkan mayat Yesus. (Yusuf ini
berasal dari kampung Arimatea. Dia adalah pengikut Yesus, tetapi
tidak secara terang-terangan, karena dia takut kepada para pemimpin
Yahudi.) Waktu Pilatus mengizinkan, dia bersama beberapa orang
lain datang dan membawa mayat Yesus. 39 Nikodemus— yang dulu
pernah datang menemui Yesus pada malam hari, juga ikut membantu
Yusuf. Nikodemus membawa ramuan berbau harum— yaitu campu-
ran mur dan gaharu* yang beratnya lebih dari tiga puluh kilogram.
40Mereka mengambil mayat Yesus dan membungkusnya dengan kain
halus bersama dengan ramuan itu, sesuai dengan cara orang Yahudi
membungkusmayat untuk dikuburkan.

41Di dekat tempat Yesus disalibkan ada sebuah taman. Dan di taman
itu ada lubang batu yang disiapkan untuk kuburan dan belum pernah
dipakai. 42Karenamatahari hampir terbenamdanmalamSabat† 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. 2Lalu dia lari menemui Petrus— yang juga disebut
Simon, dan juga saya—yaitumurid yangYesus sangat kasihi. DanMaria
berkata kepada kami, “Orang-orang sudah mengambil mayat Tuhan
dari kuburan-Nya, dan kita tidak tahu di manamerekamenaruhnya!”

3 Lalu kami berdua cepat-cepat pergi ke kuburan itu. 4 Kami sama-
sama berlari, tetapi saya lari lebih cepat dari Petrus, jadi saya duluan
tiba. 5 Lalu saya tunduk dan melihat ke dalam kuburan itu, tetapi saya
hanyamelihat kain yang dipakai untukmembungkusmayat Yesus. Saat
itu saya tidakmasuk ke dalam. 6Begitu Petrus tiba, dia masuk ke dalam
dan melihat di mana kain itu ditaruh. 7 Dia juga melihat kain yang
dipakai untuk membungkus kepala Yesus, kain itu sudah terlipat dan
ditaruh tersendiri dari kain panjang yang dipakai untuk membungkus
tubuh-Nya. 8Kemudian sayamasukdanmelihat semuanya itu. Dan saat
itu sayamulaipercayabahwaYesus sudahhidupkembalidarikematian.
9 (Pada waktu itu, kami belummengerti bahwa Yesus sudah ditetapkan
untukhidupkembali dari kematian—sesuaidenganyang tertulisdalam
Kitab Suci.)

✡ 19:37 Zak. 12:10 ✡ 19:37 Mat. 27:57-61; Mrk. 15:42-47; Luk. 23:50-56 * 19:39 campuran
mur dan gaharu Mur dibuat dari getah kayu pohon mur. Bahan itu keras seperti getah damar.
Pada zaman Yesus, kedua bahan itu ditumbuk sampai halus. Campuran mur dan gaharu bisa
dibakar, karena baunya harum sekali. † 19:42 malam Sabat Sesuai dengan cara hitung hari
dalamkebudayaan Yahudi, Hari Sabat dihitungmulai darimatahari terbenampada hari Jumat,
sampai matahari terbenam pada hari Sabtu. ✡ 20: Mat. 28:1-10; Mrk. 16:1-8; Luk. 24:1-12
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Yesus memperlihatkan diri-Nya kepada Maria yang dari desa Mag-
dala✡

10 Lalu kami berdua kembali lagi ke tempat tinggal kami. 11 Tetapi
Maria masih berdiri di luar kuburan dan menangis. Sambil menangis,
dia tunduk dan melihat ke dalam kuburan. 12 Lalu dia melihat dua
malaikat berpakaian putih sedang duduk di tempat bekas mayat Yesus
ditaruh. Malaikat yang satu duduk di bagian kepala dan yang satu lagi
duduk di bagian kaki.

13Keduamalaikat itu bertanya kepadanya, “Ibu, kenapamenangis?”
Dan dia menjawab, “Orang-orang sudah mengambil mayat Tuhan

saya, dan saya tidak tahu di mana mereka menaruhnya.” 14 Sesudah
berkata begitu, dia berbalik dan melihat Yesus sedang berdiri di situ.
Tetapi dia tidakmengenali-Nya.

15 Lalu Yesus berkata kepadanya, “Ibu, kenapa menangis? Ibu cari
siapa?”
Maria berpikir bahwa Orang yang bertanya itu adalah tukang ke-

bun. Jadi dia menjawab, “Kalau Bapa yang mengambil mayat-Nya,
tolong beritahukan di mana Bapa menaruhnya, supaya saya bisa men-
guburkannya kembali.”

16Lalu Yesus berkata kepadanya, “Maria!”
DanMaria berbalik lagi kepada-Nya dan berkata, “Rabuni!” (Kata itu

adalah dari bahasa Ibrani. Artinya “Guru.”)
17 Dan Yesus berkata kepadanya, “Janganlah memegang Aku terus.

Karena Aku belum kembali kepada Bapa kita. Tetapi pergilah kepada
sahabat-sahabat-Ku* dan beritahukanlah bahwa Aku sudah berangkat
kepada Bapa kita,† yaitu Allah kita juga.”

18 Lalu Maria pergi menemui kami murid-murid Yesus dan member-
itahukan 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-tibaYesusmuncul danberdiri di tengah-tengahkamidanmemberi
salam kepada kami dengan berkata, “Biarlah kalian merasa tenang di
hati!”‡ 20 Sesudah berkata begitu, Dia memperlihatkan tangan dan
lambung-Nya kepada kami semua yang ada di situ. Pada saat kami
melihat Dia, kami semua sangat bersukacita.

21Lalu Yesus berkata lagi kepada kami semua, “Biarlah kalianmerasa
tenang di hati. Sama seperti Bapa sudah mengutus Aku, begitu jugalah
mulai sekarang Aku mengutus kalian.” 22 Sesudah berkata begitu,
Dia meniupkan napas-Nya kepada kami dan berkata, “Terimalah Roh
Kudus. 23Melalui pertolongan-Nya kalian akan menyampaikan berita
✡ 20:9 Mrk. 16:9-11 * 20:17 sahabat-sahabat-Ku Secara harfiah, “Saudara-saudara-Ku.”
† 20:17 kita Secara harfiah, “Bapa-Ku dan Bapa kalian.” ✡ 20:18 Mat. 28:16-20; Mrk.
16:14-18; Luk. 24:36-49 ‡ 20:19 memberi salam … Secara harfiah, Yesus berkata dua kata
dalam bahasa Yunani yang dapat diterjemahkan, “Sejahteralah kalian.” Kemungkinan besar
Yesus menggunakan bahasa Ibrani waktu memberi kata salam ini— yaitu ‘Syalom’. Dalam
bahasa Ibrani ‘Syalom’ adalah kata salam yang biasa dan sering dipakai tiap-tiap hari. Tetapi
memang dalamhal ini, kemungkinan besar Yesus bermaksud juga sesuai dengan arti dasar dari
perkataan itu— yaitu ketenangan hati.
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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. 25Ketika Tomas datang, kami memberitahukan
kepadanya, “Kami sudah melihat Tuhan!” Tetapi dia menjawab, “Saya
tidak akan percaya sebelum saya melihat bekas luka paku pada kedua
tangan-Nya danmemasukkan jari saya ke dalam bekas luka paku-paku
besar itu, dan juga memasukkan tangan saya ke dalam bekas luka
tombak pada lambung-Nya.”

26Sesudah lewat satuminggu,§ 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 tombakpada lambung-Ku. Janganragu-ragu lagi, tetapi percayalah
sungguh-sungguh.”

28 Lalu Tomas menjawab, “Ya, Engkau Penguasa hidupku dan Al-
lahku!”

29 Lalu Yesus berkata kepadanya, “Sekarang baru kamu percaya
karena sudahmelihat Aku, tetapi Allah akan sangat memberkati setiap
orang yang percaya kepada-Ku walaupun dia belummelihat Aku.”

Alasan Yohanesmenulis buku ini
30 Sebenarnya banyak keajaiban lain yang dilakukan Yesus di hada-

pan kami tetapi tidak dituliskan dalam buku ini. 31 Tetapi semua ini
ditulis supaya kalian bisa menjadi percaya bahwa Yesus adalah Kristus
dan Anak Allah, dan supaya melalui percaya itu kalian menjadi satu
dengan Yesus danmendapatkan hidup yang selama-lamanya.

21
Yesusmemperlihatkan diri-Nya kepada ketujuhmurid-Nya

1 Sesudah itu, Yesus memperlihatkan diri-Nya lagi kepada kami
murid-murid-Nya di pinggir Danau Galilea.* Beginilah kejadiannya:

2 Kami yang ada di situ adalah Petrus— yang juga disebut Simon,
Tomas— si Anak Kembar, Natanael— dari desa Kana di daerah Galilea,
saya Yohanes dan abang saya,† dan juga dua murid Yesus yang lain.
3Lalu Petrus berkata kepada kami, “Sayamau pergi menjala ikan.”
Dan kami yang lain berkata, “Kami juga mau ikut!” Lalu kami

bertujuh pergi naik perahu. Waktu itu sudah sore. Tetapi sepanjang
malam itu seekor ikan pun tidak terjala oleh kami.

§ 20:26 satu minggu Secara harfiah, “delapan hari.” Dalam cara hitung orang Yahudi, hari
pertama dan hari terakhir dihitung. * 21:1 Danau Galilea Secara harfiah, “Danau Tiberias.”
† 21:2 abang sayaSecaraharfiah, Yohanesmenulis “anak-anakZebedeus.” Lihat catatandiYoh.
1:35.
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4 Pagi-pagi sekali, Yesus berdiri di pinggir danau. Tetapi kami tidak
tahubahwaDia ituadalahYesus. 5LaluDiaberkatakepadakamidengan
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 akanmendapat ikan.” Lalu kamimelemparkannya.
Ketika kamimaumenarik jala itu, kami tidak sanggup lagi, karena ikan
yang terjala terlalu banyak.

7Lalu saya— yaitu murid yang sangat dikasihi Yesus, berkata kepada
Petrus, “Lihat! Itu Tuhan!” Ketika Petrus mendengar hal itu, dia
langsung mengikat jubahnya ke pinggangnya dan lompat ke dalam
air untuk berenang ke tepi danau. Karena sebelumnya, dia bekerja
tanpa baju panjang itu. 8 Lalu kami yang lain datang dengan perahu,
dan membantu menarik jala yang penuh dengan ikan itu. Ketika itu
kami tidak jauh dari pinggir danau, hanya kira-kira seratusmeter saja.‡
9 Ketika kami semua sampai di darat, kami lihat sudah ada beberapa
ekor ikan dan beberapa roti sedang dibakar di atas bara api. 10 Lalu
Yesusberkatakepadakami, “Tolongbawabeberapaekor ikanyangbaru
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. 12Lalu 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 mengasihi Aku?”
Lalu Petrus menjawab, “Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa saya

mengasihi-Mu.”§
Kemudian Yesus berkata kepadanya, “Berikanlah makanan kepada

kawanan domba-Ku.”
16 Tidak lama kemudian, Yesus berkata lagi kepada Petrus, “Simon—

anak Yohanes, apakah kamumengasihi Aku?”

‡ 21:8 seratus meter Menerjemahkan “dua ratus pekun (hasta).” § 21:15 mengasihi Dalam
bahasa Yunani, dua kata kerja yang berarti ‘mengasihi’ dipakai oleh Yesus dan Petrus dalam
ayat 15-17. Dalam bahasa Yunani kuno arti kedua kata itu berbeda, tetapi pada zaman Yesus
arti kedua kata itu sudah menjadi sama— yaitu berarti ‘mengasihi’ saja. Karena itu hampir
semua penerjemahan tidak membedakan arti dari kedua kata itu lagi. Pada waktu kejadian
ini, kemungkinan besar Yesus dan Petrus menggunakan bahasa Aram— yang mirip dengan
bahasa Ibrani dan pada waktu itu digunakan sebagai bahasa sehari-hari oleh orang Yahudi.
Tetapi salah satu sifat Yohanes dalam tulisannya adalah dia selalu menghindari pengulangan
katayang sama. Jadidalamsatuceritadia seringmenggunakanduakatayang samaatauhampir
samaartinya. Salah satu contoh yang lain adalahYohanesmenggunakanduakata yangberbeda
untuk ‘domba’ dalamayat 15-17. Dalamayat ini, secara harfiah ‘anak-anak dari domba-domba’.
Ada variasi juga antara ‘berikanmakan’ dan ‘menjaga’.
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Petrusmenjawab, “BenarTuhan, Engkau tahubahwasayamengasihi-
Mu.”
Lalu Yesus berkata lagi kepadanya, “Jagalah kawanan domba-Ku.”
17 Dan untuk ketiga kalinya Yesus berkata, “Simon— anak Yohanes,

apakah kamumengasihi Aku?”
Petrusmerasa sedih karena sudah tiga kali Yesus bertanya seperti itu.

Jadi dia menjawab, “Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu
bahwa sayamengasihi-Mu!”
Lalu Yesus berkata lagi kepadanya, “Berikanlah makanan kepada

kawanan domba-Ku. 18 Apa yang Ku-katakan ini kepadamu memang
benar: Sampai sekarang,* kamu sudah biasa mempersiapkan dirimu†
dan pergi ke mana saja kamu mau. Tetapi ketika kamu sudah tua,
kamu akan memberikan tanganmu kepada orang lain, dan mereka
akan mengikat tanganmu, dan membawamu ke tempat yang kamu
tidak suka.” 19Dengan berkata seperti itu, Dia menyatakan bagaimana
caranya nanti Petrus mati demi memuliakan Allah. Kemudian Yesus
berkata lagi kepadanya, “Ikutlah Aku terus!” Lalu mereka mulai ber-
jalan 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
kamimakanbersamapadamalam terakhir, dan yangbertanya, “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 Yesus menjawab, “Kamu tidak perlu tahu tentang dia. Kalau
Akumau 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
Akumau supaya dia tetap hidup sampai Aku datang kembali, itu bukan
urusanmu.”

24 Sayalah murid itu, dan saya menulis buku ini sebagai kesaksian
tentang semua kejadian itu. Dan saya dan Saudara-saudari seiman tahu
bahwa kesaksian saya ini adalah benar.

25 Masih banyak hal lain yang Yesus perbuat. Tetapi saya pikir,
kalau semuanya itu ditulis, seluruh dunia ini tidak cukup tempat untuk
menyimpan buku-buku yangmenuliskan tentang semua hal itu.

* 21:18 Sampai sekarang Secara harfiah, “Waktu engkau masih muda.” † 21:18 siapkan
dirimu Secara harfiah, “pasang ikat pinggangmu.”
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Kisah Para Rasul
Kata pengantar oleh Lukas

1Kepada yang terhormat Teofilus:
Di dalam laporan saya yang pertama,* saya sudah menceritakan
kepadamu tentang semua hal yang sudah Yesus lakukan dan ajarkan
dari awal pelayanan-Nya 2-3 sampai hari ketika Allah mengangkat Dia
ke surga. Dari awal pelayanan-Nya, Dia sudah 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 keajaiban supaya rasul-
rasul-Nya itu percaya bahwa Dia benar-benar hidup kembali. Dan
Dia juga mengajar mereka tentang kerajaan Allah.† Sebelum Dia naik
ke surga, dengan pertolongan Roh Kudus Dia memberikan berbagai
perintah kepada para rasul-Nya itu. 4Dan waktu Yesus masih bersama
dengan mereka, Dia memberitahukan, “Jangan tinggalkan Yerusalem,
tetapi tunggulahdi sini sampaiDia yang sudahAkuberitahukankepada
kalian itu datang— yaitu Dia yang sudah dijanjikan oleh Bapa-Ku.
5Karena dulu Yohanes membaptis kalian dengan air, tetapi tidak lama
lagi Allah akanmembaptis kalian dengan Roh-Nya.”

Yesus terangkat ke surga
6Pada waktu rasul-rasul berkumpul, mereka bertanya kepada Yesus,

“Tuhan, apakah sekarang waktunya Engkau mendirikan kembali kera-
jaan Israel, supaya negeri kita ini berdiri sendiri dan tidak lagi di bawah
kekuasaan kerajaan Roma?”

7 Lalu Dia berkata kepada mereka, “Kalian tidak perlu mengetahui
hari atau waktu yang sudah ditetapkan oleh Bapa menurut otoritas-
Nya sendiri. 8Akan tetapi kalianmasing-masing akanmenerima kuasa,
ketika Roh Kudus diutus dan tinggal di dalammu. Dengan kuasa-Nya
itu, kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di
Samaria, dan sampai ke semua daerah terpencil di dunia.”

9 Sesudah Dia berkata begitu kepada mereka, Dia terangkat ke langit.
Ketika para rasul sedangmenyaksikan hal itu, lalu awanmenutupi-Nya
sehingga mereka tidak bisa melihat Dia lagi. 10Dan sementara mereka
masih berusaha melihat Dia ke langit, tiba-tiba muncul dua malaikat
yang berjubah putih berdiri di samping mereka. Kedua malaikat itu
kelihatannya seperti remaja. 11 Lalu kedua malaikat itu berkata, “Hai
orang-orang Galilea, kenapa kalian masih berdiri di sini dan meman-
dang ke langit? Pada suatu hari Yesus ini— yang sudah terangkat ke
* 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 meny-
erahkan hidupnya untuk taat kepada kemauan-Nya (Mrk. 8:34; Rom. 10:9-10). Dengan begitu
kitamembuktikan bahwakita sudahmenjadiwarga kerajaanAllah dan layakmenerima semua
yang dulu Allah janjikan kepada umat pilihan-Nya. Ketika Yesus kembali lagi, Allah akan
memerintah dengan nyata di dunia ini, sebagaimana Allah selalu memerintah di surga (Mat.
6:10). Sebelum Yesus lahir di dunia ini, semua orang Yahudi menantikan kerajaan Allah karena
ayat-ayat yang seperti ini: Mzm. 2:6-11; Yes. 9:5-6; dan Dan. 7:13-14.
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surga dari antara kalian, akan datang dengan cara yang sama seperti
yang kalian lihat Dia pergi.”

Pengganti Yudas dipilih
12 Kemudian para rasul itu kembali ke kota Yerusalem dari Bukit

Zaitun, yang berjarak satu kilometer dari kota itu. 13 Lalu mereka
memasuki kota itu dan pergi ke ruang atas— yaitu tempat di mana
merekamenginap. 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.

14 Mereka semua berdoa bersama dengan tekun dan sehati sepikir.
Bersama mereka ada juga adik-adik Yesus dan beberapa perempuan—
salah satunyaMaria, ibu-Nya.

15 Sesudah beberapa hari, ada kira-kira seratus dua puluh orang
saudara-saudari seiman yang sudah berkumpul di situ. Lalu Petrus
berdiri di antara mereka dan berkata, 16-17 “Saudara-saudari, ternyata
Allah sudah mengatur supaya semua yang sudah terjadi sekarang ini
sesuai dengan apa yang tertulis dalam Kitab Suci— yaitu apa yang
dinyatakan oleh Roh Kudusmelalui nubuatan Raja Daud. Dia berbicara
tentang Yudas— yangmenjadi penunjuk jalan untuk orang-orang yang
menangkap Yesus. Sebelumnya Yudas itu memang termasuk dalam
kelompok kita dan sudahmelayani bersama kita.”

18 (Pada saat Petrus berbicara, Yudas sudah membeli sebidang tanah
dengan uang yang dia dapatkan dari hasil kejahatannya waktu dia
mengkhianati Yesus. Kemudian pada waktu dia berada di tanah itu,
dia jatuh tersungkur dengan tubuh yang terbelah. Semua isi perutnya
keluar lalu dia mati. 19 Kemudian kejadian itu diketahui oleh semua
penduduk Yerusalem. Oleh karena itu, tanah itu disebut dalam bahasa
mereka, ‘Hakeldama.’ Artinya, ‘tanah yang dibasahi dengan darah.’§)

20Lanjut Petrus, “Karena dalam bukuMazmur tertulis,
‘Biarlah tanah orang itu terlantar,

dan biarlah tidak ada orang yang tinggal di sana.’✡
Dan dalam ayat lain tertulis,
‘Biarlah jabatan orang itu diambil oleh orang lain.’✡

21-22 “Oleh karena itu, kita perlu memilih seorang lagi sebagai peng-
ganti Yudas, supaya orang itu bisa termasuk dengan kami rasul yang
lain dalam memberitakan kesaksian bahwa Tuhan Yesus sudah hidup
kembali. Orang itu haruslah orang yang selalu bersama dengan kita se-
waktuYesus beradadi 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.
24Lalumereka berdoa, “TUHAN, Engkaumengenal isi hati setiap orang.
Tunjukkanlahkepadakami siapadi antarakeduaorang ini yangEngkau
‡ 1:13 gerakan Israelmerdeka Secara harfiah, “Zelot”— yaitu nama gerakan tersebut. § 1:19
Ayat 18-19Merupakancatatandari Lukas. LanjutanpembicaraanPetrusadadi ayat 20. ✡ 1:20
Mzm. 69:25 (26) ✡ 1:20 Mzm. 109:8
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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

1Waktu Hari Pentakosta tiba, semua orang yang dulumengikut Yesus
sudah berkumpul di satu rumah. 2 Lalu tiba-tiba terdengarlah bunyi
dari langit seperti angin kencang. Bunyi itu memenuhi seluruh rumah
di mana mereka sedang berkumpul. 3Kemudian mereka melihat sesu-
atu yang kelihatannya seperti nyala api, yang menyebar dan berhenti
di atasmerekamasing-masing. 4Lalumereka semua dipenuhi oleh Roh
Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain sesuai dengan
kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus kepadamereka.

5 Kebetulan pada waktu itu di Yerusalem ada orang-orang yang
beragama Yahudi yang berasal dari hampir seluruh dunia. Mereka
adalah orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Al-
lah yang datang untuk mengikuti perayaan Pentakosta.* 6 Waktu
mereka mendengar bunyi yang keras itu, banyak dari mereka datang
berkumpul ke rumah itu. Mereka sangat bingung karena mendengar
para pengikut Yesus tersebut sedang berbicara dalam berbagai bahasa,
sehingga setiap orang bisa mendengar berita dalam bahasa mereka
masing-masing. 7-8 Lalu mereka semua terheran-heran dan berkata,
“Bagaimana mungkin ini bisa terjadi?! Orang-orang yang berbicara
ini semuanya orang Galilea,† tetapi setiap kita mendengar mereka
berbicara dalam bahasa kita masing-masing! Sungguh heran karena
kita berasal dari banyak daerah, 9 termasuk Partia, Media, Elam, dan
penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, dan provinsi Asia.
10 Juga termasuk daerah Frigia, Pamfilia,Mesir, dan bagian-bagian Libia
yang dekat kota Kirene. Juga ada yang datang dari ibukota Roma,
11dari pulau Kreta, dan orang-orang Arab. Kita yang berkumpul adalah
orang Yahudi, dan juga orang dari bangsa lain yang sudah menjadi
pengikut agama Yahudi. Heran sekali sampai kita bisa mendengar
mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang hal-hal luar biasa
yang dilakukan oleh Allah!” 12Oleh karena mereka heran dan bingung
makamereka bertanya satu sama lain, “Bagaimanahal ini bisa terjadi?”
13 Tetapi ada juga beberapa orang lain yang menertawakan pengikut-
pengikut Yesus itu karenamereka pikir, “Orang-orang itu hanyamabuk
saja.”

Petrus berkhotbah kepada orang banyak
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

* 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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sayamenceritakan arti dari semua yang terjadi ini. Dengarkanlah baik-
baik. 15Kami tidakmabuk, seperti yang kalian sangka. Karena baru jam
sembilanpagi. 16Tetapi yang sedang kalian saksikan ini adalahhal yang
dulu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel ketika dia berkata,
17 ‘Allah berkata, “Pada hari-hari terakhir,

Aku akanmencurahkan Roh-Ku ke atas semua orang.
Anak-anak yang laki-laki dan perempuan dari antara kalian akan
bernubuat,

para pemuda di antara kalian akanmendapat penglihatan,
dan banyak laki-laki yang tua di antara kalian akan mendapat
mimpi-mimpi khusus.

18 Juga pada hari-hari terakhir itu,
Aku akan mencurahkan Roh-Ku bahkan ke atas orang-orang yang
sudah dijual kepadamajikan sebagai budak—

baik budak laki-laki maupun perempuan.
Mereka pun juga termasuk umat pilihan-Ku, dan pada hari-hari itu
mereka pun akan bernubuat.

19Dan pada waktu itu Aku juga akanmembuat banyak keajaiban
di langit dan di bumi,
dalam bentuk darah, atau api dan gumpalan asap.

20Matahari akan berubahmenjadi gelap,
dan bulan akanmenjadi merah seperti darah.
Sesudah itu, hari yang besar dan luar biasa dari TUHAN akan tiba.

21Dan setiap orang yang berseru kepada TUHANmeminta pertolongan-
Nya akan diselamatkan.” ’✡

22 “Jadi Saudara-saudari, orang Yahudi, dengarkanlah apa yang saya
beritahukan ini: Sudah terbukti bahwa Yesus dari kampung Nazaret
itu diutus oleh Allah. Dan Allah sudah membuktikan hal itu kepadamu
dengan mengadakan segala macam keajaiban melalui Yesus, seperti
yang sudah kalian ketahui. 23 Sesuai dengan rencana Allah yang su-
dah ditetapkan-Nya sejak dulu, Yesus sudah diserahkan kepada kalian.
Dan dengan bantuan orang-orang yang tidak mengenal Allah, kalian
membunuh Yesus dengan memakukan Dia pada kayu salib. 24 Tetapi
sekarang Allah sudah membangkitkan Dia dari kematian dan membe-
baskanDiadari derita yang terusmenerus di dalamkerajaanmaut. Dan
kerajaanmaut tidakmungkinmenahanDia. 25Karena Raja Daud sudah
bernubuat tentang Yesus seperti ini:
‘Akumenyadari bahwa TUHAN selalu beserta-Ku.‡

Aku akan dilindungi-Nya dari serangan semua yangmemusuhi-Ku,
karena Dia berada di dekat-Ku.§

26Karena itu hati-Ku bersukacita,
dan denganmulut-Ku Aku selalu memuji-Mu dengan gembira.
Bahkan tubuh-Ku pun merasa tenang karena pengharapan yang
Engkau sudah berikan kepada-Ku.

27Karena Engkau tidak akanmeninggalkan Roh-Ku
di tempat orang-orangmati.

✡ 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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Dan Engkau juga tidak akanmembiarkan tubuh Orang Kudus-Mu
hancur di dalam kubur.

28Engkau sudahmenunjukkan kepada-Ku jalanmenuju kehidupan.
Dan Aku akan selalu bersukacita karena Aku akan hidup bersama-
Mu.’✡

29 “Saudara-saudari, izinkanlah saya berbicara dengan terus terang
kepada kalian tentang Daud, nenek moyang kita itu. Apa yang dia
katakan itu pasti tidakmengenai dirinya sendiri, karena dia sudahmati
dan dikuburkan, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini.
30 Tetapi Daud juga adalah seorang nabi, dan dia sudah mengetahui
bahwa Allah sudah berjanji dengan bersumpah bahwa Seorang dari
keturunan Daud sendiri akan menjadi raja dan duduk di atas takhta
Daud. 31 Jadi Daud sudah mengetahui apa yang akan terjadi, dan
itulah sebabnya dia berbicara seperti itu tentang kehidupan kembali
Keturunannya itu— yaitu Kristus, karena dia berkata bahwa Orang
Kudus itu ‘tidak akan ditinggalkan di tempat orang-orang mati’ dan
bahwa ‘tubuh-Nya tidak akan hancur di dalam kubur.’

32 “Jadi, Yesus inilah yang sudah Allah hidupkan kembali dari kema-
tian! Dan semua kami yang ada dalam kelompok ini sudah melihat Dia
sesudah Dia hidup kembali, dan sekarang kami diutus untuk menjadi
saksi tentang peristiwa itu. 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 bukanDaud
yang terangkat ke surga, tetapi dia sendiri mengatakan,
‘TUHAN Allah berkata kepada Tuhan Penguasa hidupku:*
“Duduklah di sebelah kanan-Ku danmemerintahlah sebagai Raja

35 sampai Aku mengalahkan semua yang memusuhi-Mu dan mem-
buat merekamenjadi budak-Mu.” ’✡

36 “Oleh karena itu, biarlah semua orang Israel mengetahui dengan
pasti bahwa Allah sudahmenetapkan Yesus— yang kalian salibkan itu,
sebagai Penguasa kita dan Kristus† yang dijanjikan itu.”

37 Pada waktu Petrus selesai berbicara, tersentuhlah hati orang
banyak yang mendengarkannya. Lalu mereka bertanya kepada Petrus
dan rasul-rasul lain, “Saudara-saudara, apa yang harus kami lakukan?”

✡ 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 † 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 zaman Yesus orang Yahudi mengetahui arti dari
‘Kristus’ sebagai Raja Penyelamat yang Allah janjikan, yang akan berasal dari keturunan Raja
Daud, dan yang akanmembebaskan bangsa Israel dari semua bangsa yangmemusuhi mereka,
mendirikan suatu pemerintahan dengan kuasa Allah, dan memerintah dengan adil. Lihat Yes.
9:5-6, Kej. 3:15; Ul. 18:18-19; Mik. 5:2; Zak. 12:10-14; Mal. 3:1; 4:5-6; Mzm. 2, 16, 22, 40, 110.
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38Petrus menjawab, “Hendaklah kalian masing-masing bertobat dan
dibaptis sebagai pengikut Kristus Yesus. Dengan berbuat begitu dosa-
dosamu diampuni, dan kamu akan menerima Roh Kudus. 39 Karena
janji itu berlaku untuk kalian, anak-anak kalian— bahkan bagi mereka
yangberadadi tempat yang jauh, yaitu semuaorangyangdipanggil oleh
TUHAN Allah kita.”

40 Dan banyak hal lain lagi yang Petrus katakan dan saksikan untuk
menguatkan hati mereka. Pada akhirnya dia berkata, “Berusahalah
melepaskan dirimu dari hukuman Allah terhadap kejahatan orang-
orang zaman sekarang ini!” 41Lalumereka yang percaya kepada ajaran
Petrus itu dibaptis, dan pada hari itu jumlah orang percaya bertambah
lagi kira-kira tiga ribu orang. 42Mereka rajin mempelajari ajaran para
rasul, dan juga sering berkumpul dalam persekutuan, berdoa bersama
danmakan bersama (termasuk Perjamuan Kudus).‡

Orang-orang percaya saling berbagi milikmereka
43 Pada waktu itu setiap orang di Yerusalem merasa heran dan takut

karena Allah memberikan kuasa kepada rasul-rasul untuk melakukan
banyak keajaiban. 44 Semua orang percaya terus bersatu dan merasa
harta kepunyaan mereka adalah milik bersama. 45Maka sering terjadi
bahwa salah satu dari mereka menjual tanah miliknya dan membagi-
bagikan hasil penjualan itu kepada anggota mereka yang memerlukan
bantuan. 46 Setiap hari mereka sehati sepikiran berkumpul di teras
Rumah Allah. Dengan penuh rasa sukacita dan syukur mereka sering
saling mengundang untuk 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

1 Pada suatu hari, Petrus dan Yohanes pergi ke teras Rumah Allah
untuk mengikuti jam doa— yaitu kira-kira jam tiga sore. 2 Di pintu
terasRumahAllahyangbernamaGerbang Indah, ada seorangpengemis
yang kakinya lumpuh sejak lahir. Setiap hari teman-temannya men-
empatkan dia di pintu teras itu supaya dia bisa minta-minta uang dari
orang-orang yang keluar masuk teras itu. 3 Pada waktu pengemis
itu melihat Petrus dan Yohanes mau masuk, dia meminta uang dari
mereka. 4 Lalu mereka berdua melihat orang lumpuh itu dan berkata,
“Lihatlah kami.” 5Maka diamemandangmereka dengan harapan akan
menerima uang darimereka. 6Tetapi Petrus berkata, “Saya tidak punya
uang dalam bentuk apa pun— baik emas maupun perak. Tetapi apa
yang saya punya akan saya berikan kepadamu: Dengan kuasa Kristus
Yesus— yaitu Dia yang berasal dari Nazaret, saya perintahkan kamu
berdiri dan berjalanlah!” 7 Lalu Petrus memegang tangan kanannya
danmembantu dia untuk berdiri. Segera kaki dan pergelangan kakinya
‡ 2:42 makan… Perjamuan Kudus Secara harfiah, “memecahkan roti.” Pada zaman para rasul
perkataan itu meliputi makan bersama serta merayakan yang sekarang disebut Perjamuan
Kudus—yaituperjamuanyangYesusperintahkankepadaparapengikut-Nyauntukmengenang
Dia (Luk. 22:14-20).
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menjadi kuat. 8 Saat itu juga orang itu langsung berdiri dan mulai
berjalan! Lalu dia mengikuti mereka masuk ke dalam teras Rumah
Allah sambil berjalan dan melompat-lompat, serta memuji-muji Allah.
9-10 Dan semua orang yang ada di situ mengenal dia sebagai pengemis
yang selalu duduk di pintu teras— yaitu Gerbang Indah. Waktumereka
melihat dia berjalan danmendengar dia memuji Allah, mereka merasa
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 dalam teras yang bernama Serambi Sa-
lomo.* 12Waktu Petrus melihat orang banyak itu, dia berkata kepada
mereka, “Saudara-saudari orang Yahudi, kenapa kalian heran akan
kejadian ini? Kenapa kalian terus memandangi kami?— seolah-olah
kami mempunyai kuasa yang luar biasa atau kebaikan khusus di mata
Allah untuk membuat orang ini sembuh dan bisa berjalan. 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 serahkanuntukdibunuh. KalianmenolakDiadidepanGubernur
Pilatus, padahal Pilatus sudah memutuskan untuk membebaskan Dia.
14 Kalian tidak mau mengakui Dia yang kudus dan yang benar, tetapi
kalian minta kepada Pilatus supaya seorang pembunuh† dibebaskan
untuk kalian. 15 Jadi sebenarnya kalian membunuh Dia yang adalah
sumber hidup, tetapi Allah sudah menghidupkan Dia kembali dari
kematian. Kami sudah diutus untuk bersaksi tentang kejadian itu.
16 Kuasa Yesuslah yang menguatkan orang lumpuh ini— yang sudah
kalian lihat sendiri dan juga kalian kenal. Hal itu bisa terjadi karena
kami percaya kepada kuasa-Nya. Sungguh, seperti yang kalian sudah
saksikan sendiri, orang ini sudah sembuh dengan sempurna karena
keyakinan kami kepada Yesus.

17 “Saudara-saudari, saya tahu bahwa kalian dan para pemimpin kita
tidak menyadari apa yang sudah kalian lakukan waktu membunuh
Yesus. 18 Tetapi dengan cara itulah Allah memenuhi apa yang sudah
dikatakan-Nya dulu melalui nubuatan para nabi bahwa Hamba-Nya
Kristus harus menderita sampai mati. 19 Oleh karena itu, bertobatlah
dan kembalilah kepada Allah, supaya dosa-dosamu diampuni. 20 Lalu
Allah akan memberikan kesegaran rohani kepadamu. Dan sekali lagi
Allah akan mengutus Yesus kepada kita— yaitu Dia yang sudah dipilih
olehAllah sebagaiKristus.‡ 21Tetapi Yesusharus tinggal di surga sampai
tibawaktupemulihandari segala sesuatu, seperti yang sudahdikatakan
oleh Allah sejak dulu melalui para nabi. 22 Ingatlah apa yang dikatakan
olehMusa,

* 3:11 Serambi Salomo adalah bagian yang paling timur di dalam kompleks Rumah Allah.
Serambi Salomo mempunyai banyak tiang yang dibuat dari batu untuk menahan atapnya.
† 3:14 pembunuh Barabas, orang yang diminta oleh orang Yahudi kepada Pilatus untuk
dibebaskanmenggantikan Yesus (Luk. 23:18). ‡ 3:20 Kristus Lihat catatanmengenai Kristus
dalam Kis. 2:36.
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‘TUHANAllahmuakanmemberikan seorangNabi§ lagi kepada kalian
— yaitu seorang Nabi seperti saya, yang berasal dari bangsa kita
sendiri. Kalian harus taat kepada segala sesuatu yang dikatakan
oleh Nabi itu. 23 Dan siapa yang tidak taat kepada Nabi itu akan
dikeluarkan dari umat Allah.’✡

24 Mulai dari Nabi Samuel, semua nabi lain sudah bernubuat tentang
zaman ini. 25 Memang kita adalah ahli waris dari nabi-nabi itu dan
kita sudah termasukdalamperjanjianyangdiberikanolehAllahkepada
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 Allahmenghidupkan kembali Hamba-Nya Yesus, pertama
sekali Allah mengutus Dia kepada kita umat Israel, supaya Dia mem-
berkati kita apabila kita masing-masing bertobat dari semua kejahatan
kita.”

4
Petrus dan Yohanesmembela diri di depanMahkamahAgama

1 Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak
itu, beberapa pemimpin Yahudi mulai menentang mereka. Pemimpin
yang hadir di situ adalah kepala pengawal Rumah Allah, beberapa
imam, dan beberapa orang dari kelompok Saduki.* 2 Mereka sangat
marah kepada Petrus dan Yohanes karena kedua rasul itu sedangmem-
beritakan 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 percaya kepada Yesus
karena perkataan mereka. Dengan begitu jumlah orang percaya men-
jadi kira-kira lima ribu orang, tidak termasuk perempuan dan anak-
anak.

5Hariberikutnya, parapenguasadanparapemimpinYahudibersama
ahli-ahli Tauratmengadakan sidang di Yerusalem. 6 ImamagungHanas
hadir bersama semua orang penting dalam keluarganya, termasuk
Kayafas, Yohanes,† danAleksander. 7Sesudahmerekamenyuruh kedua
rasul itu berdiri di depan mereka, sidang itu mengajukan pertanyaan
kepada mereka, “Dengan kuasa apa atau atas nama siapa kalian mem-
buat 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

§ 3:22 Nabi Huruf besar dipakai untuk kata Nabi dalam kutipan ini, karena maksud Petrus
adalah bahwa Nabi itu adalah Yesus. ✡ 3:23 Ul. 18:15-19 ✡ 3:25 Kej. 22:18; 26:24 * 4:1
kelompok Saduki Kebanyakan anggota kelompok Saduki adalah pemimpin agama Yahudi,
dan kebanyakan sebagai imam. Mereka hanya percaya kepada kelima buku pertama dalam
Perjanjian Lama yang ditulis oleh Musa: Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan.
Mereka percaya bahwa setiap orang yang sudah mati tidak akan hidup kembali. Lihat Kis.
23:8. † 4:6 Yohanes Ini bukan rasul Yohanes. Mungkin dia adalah Yonatan yang kemudian
menggantikan Kayafas sebagai imam agung.
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kepada seorang yang lumpuh, dan ditanya bagaimana dia sudah disem-
buhkan, 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 kematian. Jadi melalui kuasa Yesus
itulah orang lumpuh ini bisa berdiri dengan sehat di hadapan kalian.
11 Seperti Firman Allah yang berkata, Yesus digambarkan sebagai
‘Batu fondasi yang dianggap tidak berguna oleh tukang-tukang

bangunan’— yaitu kalian sendiri,
‘tetapi Allah sudah membuat Batu itu menjadi Batu yang
terutama.’✡

12 Jadi Dialah satu-satunya yang bisa menyelamatkanmanusia. 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 tidakmempunyai pendidikan khusus,
tetapi mereka juga heran karena kedua orang itu berbicara dengan
berani. Dan mereka juga menyadari bahwa Petrus dan Yohanes sudah
sering bersama Yesus. 14 Dan karena orang yang sudah disembuhkan
itu berdiri di situ bersama Petrus dan Yohanes, maka mereka tidak
bisa berkata apa-apa untuk menentang kedua rasul itu. 15 Jadi mereka
menyuruh kedua rasul itu meninggalkan ruang sidang Mahkamah
Agama, lalumerekaberundingbersama-samadanberkata, 16“Apayang
akan kita lakukan terhadap kedua orang itu? Karena setiap orang
di Yerusalem sudah mengetahui bahwa keajaiban yang luar biasa itu
terjadi melalui mereka berdua, dan kita tidak bisa menyangkal hal itu.
17 Tetapi, supaya berita itu tidak semakin tersebar luas di antara orang
banyak, kita perlu mengancam dan melarang mereka berdua supaya
tidak berbicara lagi kepada siapa pun dengan memakai nama orang
Nazaret itu.”

18 Maka mereka menyuruh Petrus dan Yohanes masuk kembali.
Kemudian mereka melarang kedua rasul itu untuk mengajar atau
berbicara kepada siapa pun tentang Yesus. 19Tetapi Petrus dan Yohanes
menjawab, “Sebaiknya kalian sendiri pikirkan mana yang benar: Taat
kepadaAllahatau taatkepadakalian! 20Karenakami tidakbisaberdiam
diri tentang apa yang sudah kami lihat dan dengar.” 21-22 Akhirnya
parapemimpinYahudi itu tidakmenemukanalasanuntukmenghukum
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 kelom-

pok orang percaya. Lalu mereka berdua menceritakan semua yang
dikatakan para imam kepala dan para pemimpin Yahudi dalam sidang
itu. 24 Waktu orang-orang percaya itu mendengar, mereka semua
bersatu hati berdoa kepada Allah, “Ya TUHAN Yang Mahakuasa, En-
gkaulah yang menjadikan langit, bumi, laut, dan segala isinya. 25Oleh
✡ 4:11 Mzm. 118:22
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Roh Kudus-Mu, Engkau sudah berbicara melalui hamba-Mu, nenek
moyang kami Daud, dengan berkata,
‘Percuma saja bangsa-bangsa yang bukan Yahudi marah dan bertindak

melawan Allah.
Dan percuma orang-orang yang tidak mengenal Allah berencana
melawan Dia.

26 Raja-raja mereka dan para penguasa dunia menggabungkan tentara
mereka

untuk berperangmelawan Allah
dan Kristus yang dijanjikan-Nya.’✡

27 Ya, TUHAN, hal itu benar-benar sudah terjadi di sini di Yerusalem!—
ketika Raja Herodes, Gubernur Pontius Pilatus, dan orang yang bukan
Yahudi bersamadengan orangYahudi bergabunguntukmelawanYesus
— yaituHamba-Muyangkudus, yang sudahEngkauurapimenjadi Kris-
tus. 28 Tetapi karena Engkaulah Yang Mahakuasa, semuanya itu sudah
terjadi sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu sejak dulu. 29 Jadi
sekarang, ya TUHAN, perhatikanlah ancaman mereka terhadap kami,
dan tolonglah kami, hamba-hamba-Mu ini, untukmemberitakan Kabar
Keselamatan yang dari-Mu dengan penuh keberanian. 30 Dan kami
mohon ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa itu untuk menyem-
buhkan orang-orang sakit dan melakukan segala macam keajaiban.
Dan biarlah semuanya terjadi hanya untukmemuliakan nama Yesus.”

31Kemudian sesudah mereka berdoa, tempat mereka berkumpul itu
terguncang. Dan mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus, lalu mereka
terus memberitakan Firman Allah dengan penuh keberanian.

Orang percaya saling berbagi hartamereka
32Seluruhkelompokorangpercayasehatidansejiwa. Tidakadaorang

yangmengatakan bahwa harta yang dimilikinya adalah kepunyaannya
sendiri saja. Semuayangdimilikimerekadigunakanuntukkepentingan
bersama. 33 Dan dengan kuasa besar rasul-rasul memberitahukan
kesaksian mereka bahwa Tuhan Yesus sudah dihidupkan kembali dari
kematian. Dan Allah terus saja menunjukkan bahwa Dia sangat baik
hati kepada semua orang percaya itu. 34 Pada waktu itu, tidak ada
seorang pun dari antara mereka yang berkekurangan. Karena sering
terjadi bahwa salah satu dari antaramereka yangmemiliki ladang atau
rumah, menjual miliknya itu dan hasil penjualannya dibawa 35 dan
diserahkan kepada rasul-rasul. Lalu uang itu dibagikan kepadamereka
yangmembutuhkan.

36 Hal seperti itu dibuat oleh seorang dari mereka yang bernama
Yusuf, yang berasal dari pulau Siprus dan dari keluarga suku Lewi.
Rasul-rasul memberi nama baru kepadanya— yaitu Barnabas. Nama
itu berarti “orang yang menguatkan orang lain.” 37 Barnabas menjual
ladang miliknya, lalu membawa dan menyerahkan uang penjualan
ladang itu kepada rasul-rasul.

5
Ananias dan Safira sepakat untukmenipu rasul-rasul

✡ 4:26 Mzm. 2:1-2
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1 Tetapi ada seorang yang bernama Ananias. Dia bersama istrinya,
Safira, menjual sebidang tanah milik mereka. 2 Kemudian suami-
istri itu sepakat untuk menahan sebagian dari uang tanah itu. Lalu
Ananias hanya menyerahkan sebagian uang itu kepada rasul-rasul.
3Tetapi Petrus berkata, “Ananias, kenapa kamubiarkan iblismenguasai
hatimu? Kamu sudah berusaha menipu Roh Kudus dengan menahan
sebagian dari uang tanahmu itu. 4 Sebelum kamu menjualnya, 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!” 5-6 Ketika Ananias mendengar perkataan Petrus itu, putus-
lah napasnya lalu jatuh. Beberapa pemuda datang dan membungkus
mayatnya dengan kain, kemudianmembawamayat itu ke luar kota dan
menguburkannya. Semua orang yangmendengar kejadian itu menjadi
sangat takut.

7 Lalu, kira-kira tiga jam kemudian, istri Ananias masuk. Dia tidak
mengetahui apa yang sudah terjadi dengan suaminya. 8Lalu sambilme-
nunjukkan uang yang diserahkan Ananias itu, Petrus berkata kepada
Safira, “Katakanlah kepada saya, apakah benar bahwa kamu sudah
menjual tanahmilikmu itu dengan harga sekian?”
Dan Safiramenjawab, “Ya, memang sebesar itulah jumlahnya.”
9 Kemudian Petrus berkata kepadanya, “Kenapa kalian berdua sep-

akat untuk menguji Roh TUHAN? Lihatlah! Mereka yang sudah men-
guburkan 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,
merekamenemukan dia sudahmati. Lalumerekamembawamayatnya
juga ke tempat yang sama danmenguburkannya di samping suaminya.
11 Seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar kejadian itu men-
jadi sangat takut.

Banyak keajaiban dari Allah
12Sesudah itu, semakin bertambah banyak keajaiban yang dilakukan

oleh para rasul di antara orang banyak. Pada waktu itu, semua
orang percaya berkumpul secara teratur di teras Rumah Allah yang
bernama Serambi Salomo.* 13 Orang-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 membawa orang-orang sakit sampai ke jalan-
jalan dan membaringkan mereka di atas tempat tidur maupun tikar.
Mereka melakukan seperti itu dengan harapan orang-orang sakit itu
akan sembuh walaupun hanya kena bayangan Petrus ketika lewat di
situ. 16Dan dari kota-kota di sekitar Yerusalem juga banyak sekali orang
yang datang membawa orang-orang sakit dan yang diganggu oleh roh-
roh jahat. Lalumereka semua disembuhkan.

Pemimpin-pemimpin Yahudi berusahamenghentikan para rasul
17Kemudian imam agung dan teman-temannya mulai bertindak ter-

hadap para rasul, karena mereka iri hati. (Semua teman imam agung
* 5:12 Serambi Salomo Lihat catatan di Kis. 3:11.
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termasuk kelompok Saduki.)† 18 Jadi mereka menangkap para rasul
itu dan memasukkan mereka ke dalam penjara. 19 Tetapi pada malam
hari, malaikat datangmembuka pintu-pintu penjara itu danmenuntun
mereka ke luar. Katanya, 20 “Pergilah dan berdiri di salah satu teras
Rumah Allah dan beritakanlah kepada orang-orang di sana ajaran
tentang hidup yang baru itu.” 21 Jadi pagi-pagi benar, mereka masuk ke
salah satu teras RumahAllah danmulaimengajar orang banyak, seperti
yang disuruh olehmalaikat itu.
Sementara itu imam agung dan teman-temannya datang lewat pintu

teras yang lain, kemudian mereka mengumpulkan anggota sidang
Mahkamah Agama dan seluruh penatua Yahudi untuk mengadakan
sidang. Lalu mereka menyuruh beberapa pejabat menjemput rasul-
rasul itu dari penjara. 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 setiappengawal 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, “Dengarkanlah! Orang-
orang yang kamu penjarakan kemarin itu sekarang sedang berdiri
di teras Rumah Allah dan mengajar orang banyak.” 26 Kemudian
kepala pengawal Rumah Allah beserta para pejabatnya itu pergi dan
membawa kembali rasul-rasul itu. Tetapi mereka tidak menggunakan
kekerasan, karena mereka takut kepada orang banyak yang sedang
mengikuti ajaran para rasul itu. Jangan sampai orang-orang itu marah
lalu melempari mereka dengan batu.

27Mereka membawa rasul-rasul itu masuk untuk menghadap sidang
Mahkamah Agama. Lalu imam agung berkata kepada rasul-rasul itu,
28 “Kami sudah melarang kalian dengan keras supaya tidak lagi men-
gajar tentang orang Nazaret itu, tetapi kalian sudah membawa ajaran
kalian ke seluruh Yerusalem, dan kalian juga mau menyalahkan kami
atas kematian orang itu.”

29 Tetapi Petrus dan rasul-rasul yang lain menjawab, “Kami harus
lebihmenaati Allah dari pada kalian. 30Kalian sudahmembunuh Yesus
dengan menggantungkan Dia pada kayu salib, tetapi Allah dari nenek
moyang kita sudah menghidupkan Dia kembali dari kematian. 31 Lalu
Allah menempatkan Dia di tempat yang paling terhormat di surga—
yaitu di sebelah kanan-Nya. Di situlah Yesus memimpin sebagai Raja
danPenyelamat. Allahmelakukan itu supaya semuaorangYahudimen-
dapat kesempatan untuk bertobat, dan dosa-dosa mereka diampuni.
32Kami ini diutus untuk bersaksi tentang semuanya itu. Dan Roh Kudus
— yang sudahAllah berikan kepada kami semua yangmenaati Dia, juga
sedangmembuktikan bahwa hal-hal itu benar.”

33 Ketika para pemimpin Yahudi mendengar itu, mereka menjadi
sangat marah dan mau membunuh rasul-rasul itu. 34 Tetapi di an-
tara anggota sidang Mahkamah Agama itu berdiri seorang Farisi yang
bernama Gamaliel. Dia pengajar Hukum Taurat yang dihormati oleh
† 5:17 kelompok Saduki Lihat catatan di Kis. 4:1.
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semua orang. Dia menyuruh supaya rasul-rasul itu dibawa ke luar un-
tuk sementara. 35Kemudian dia berkata kepada mereka, “Orang-orang
Israel, kita perlu berhati-hati dengan apa yang akan kita lakukan ter-
hadap mereka. 36Karena sebelumnya, muncul seorang yang bernama
Teudas. Dia mengakui dirinya sebagai pemimpin, dan ada empat ratus
orang yang menjadi pengikutnya. Tetapi waktu dia dibunuh, semua
pengikutnya terpencar, dan gerakannya hilang begitu saja. 37 Sesudah
itu, ketika sensus penduduk, muncul seorang lagi yang bernama Yu-
das, orang Galilea. Banyak orang tertarik dan mengikuti dia. Tetapi
dia juga dibunuh, dan semua pengikutnya terpencar. 38 Jadi dalam
masalah sekarang, saya sarankan supaya kita menjauhi dan mem-
biarkanmereka. Karena kalau rencana atau pekerjaanmereka berasal
dari manusia, gerakan itu pasti akan gagal. 39 Tetapi kalau gerakan
mereka itu berasal dari Allah, kita tidak akan mampu menghentikan
mereka. Bahkanmungkin ternyata kitalah yangmelawan Allah!”
Pemimpin-pemimpin Yahudi itu menyetujui apa yang dikatakan

Gamaliel. 40 Lalu mereka memanggil rasul-rasul itu dan menyuruh
supaya para rasul itu dipukuli dengan cambuk. Sesudah itu mereka
melarang para rasul itu untuk berbicara lagi tentang Yesus, lalu rasul-
rasul itu dilepaskan. 41Tetapi rasul-rasul itu pergi dengan sukacita dari
sidangMahkamah itu, karenamerekamerasaadalah suatukehormatan
kalau mereka dianiaya demi Yesus. 42 Dan mereka tidak berhenti
mengajarkan Kabar Baik bahwa Yesus adalah Kristus yang dijanjikan
Allah. Mereka memberitakan hal itu setiap hari di Rumah Allah dan di
rumah-rumah orang.

6
Tujuh orang dipilih sebagai pengerja jemaat

1 Pada waktu itu, jumlah para pengikut Yesus semakin bertambah
banyak. Lalu saudara-saudari orang Yahudi yang berbahasa Yunani
mengeluh terhadap saudara-saudari orang Yahudi yang berbahasa
Ibrani. Mereka mengeluh bahwa janda-janda yang ada di antara
mereka tidak diperhatikan dalam pembagian makanan setiap hari.
2Karena itu kedua belas rasulmengumpulkan seluruh pengikut Kristus
dan berkata, “Tidak baik kalau kami meninggalkan pelayanan Firman
Allah untuk urusan makanan. 3 Jadi Saudara-saudari, pilihlah tujuh
orang laki-laki dari antara kalian yang sudah dikenal sebagai orang
yang baik, bijaksana, dan penuh dengan Roh Kudus. Lalu kami akan
menyerahkan pelayanan ini sebagai tanggung jawabmereka. 4Dengan
begitu kami sendiri akan bertekun di dalam doa dan mengajarkan
Firman TUHAN.”

5 Semua orang yang hadir senang dengan usulan itu. Lalu pengikut-
pengikut Kristus memilih Stefanus (seorang yang mempunyai keyak-
inan yang sangat besar kepada Yesus dan yang dipenuhi oleh Roh
Kudus), juga Filipus,* Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Niko-
laus (seorang dari Antiokia, yang baru saja menjadi penganut agama
Yahudi sebelum dia menjadi pengikut Yesus). 6 Waktu ketujuh orang

* 6:5 Filipus Bukan Rasul Filipus. Lihat Kis. 8:4-40.
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itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul berdoa sambilmele-
takkan tangan pada mereka itu sebagai tanda bahwa mereka diser-
ahkan dan diutus untukmelakukan tugas itu.

7 Sesudah itu, para pengikut Yesus terus memberitakan Firman Allah
kepada orang-orang sehingga Firman Allah tersebar terus, dan jumlah
pengikut di Yerusalem semakin bertambah banyak. Bahkan sejumlah
besar imam Yahudi menyerahkan diri dan menjadi percaya kepada
Yesus.

Orang Yahudimelawan Stefanus
8Oleh karena kebaikan hati Allah, Stefanus diberikan kuasa yang be-

sar untuk melakukan segala macam keajaiban di antara orang banyak.
9 Tetapi beberapa orang mulai berdebat dengan dia. Mereka adalah
anggota dari satu rumah pertemuan orang Yahudi yang bernama
Rumah Pertemuan Orang-orang Merdeka.† Para anggota rumah perte-
muan itu adalah penduduk Yerusalem yang datang dari kota Kirene,
kotaAleksandria, provinsi Kilikia, dan provinsi Asia. 10Tetapi tidak satu
pun dari mereka bisa menang dalam perdebatan itu, karena Stefanus
berbicara dengan penuh hikmat oleh pertolongan Roh Kudus.

11 Akhirnya mereka menyogok beberapa orang supaya berbohong
dengan mengatakan, “Kami mendengar Stefanus menghina Musa dan
Allah.” 12 Dengan begitu, mereka menghasut orang banyak dan
para pemimpin Yahudi serta ahli-ahli Taurat. Lalu mereka semua
menangkap dan membawa Stefanus menghadap sidang Mahkamah
Agama.

13 Dan saksi-saksi palsu itu maju dan berkata, “Dia selalu menghina
Rumah Allah ini dan Hukum Taurat. 14Karena kami sudah mendengar
dia berkata bahwa Yesus dari Nazaret itu akan membinasakan Rumah
Allah ini dan mengubah kebiasaan-kebiasaan yang disampaikan Musa
kepada kita.” 15 Pada waktu semua orang yang duduk di dalam sidang
itu memandang Stefanus, mereka melihat wajahnya memancarkan
kebaikan seperti wajahmalaikat.

7
Pembelaan Stefanus

1 Lalu imam agung bertanya kepada Stefanus, “Apakah laporan
mereka ini benar?” 2 Jawab Stefanus, “Bapak-bapak dan Saudara-
saudara, dengarkanlah saya! Allah Yang Mahamulia sudah menam-
pakkan diri kepada nenek moyang kita Abraham. Pada waktu itu dia
masih tinggal di Mesopotamia dan belum pindah ke Haran. 3Dan Allah
berkata,
‘Tinggalkanlah negerimu ini dan juga keluargamu, lalu pergilah ke
negeri yang akan Aku tunjukkan kepadamu.’✡

4 Abraham meninggalkan negeri orang Babel* dan pindah ke Haran.
Sesudah bapaknya meninggal, Allah menyuruh Abraham pindah dari
sana ke negeri ini, tempat tinggal kita sekarang. 5 Pada waktu itu Allah
† 6:9 Orang-orangMerdeka Orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang sebelum ini per-
nah dijual kepada majikan-majikan untuk bekerja sebagai budak, atau orang tuanya menjadi
budak. Tetapi pada waktu ini mereka sudah menjadi bebas dari perbudakan itu. ✡ 7:3
Kej. 12:1 * 7:4 Babel Secara harfiah, “Kasdim”— yaitu sebuah negeri di bagian selatan
Mesopotamia. Lihat ayat 2.
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sama sekali tidak memberikan sebidang tanah pun kepada Abraham
untuk menjadi miliknya. Tetapi Allah berjanji kepadanya, ‘Tanah ini
akan menjadi milik keturunanmu.’ Padahal waktu itu Abraham belum
mempunyai anak. 6Allah juga berkata kepadanya,
‘Keturunanmuakan tinggal sebagai orang asing di negeri bangsa lain,
dan bangsa itu akan memaksa semua keturunanmu bekerja sebagai
budak mereka, dan memperlakukan mereka dengan sangat kejam
selama empat ratus tahun. 7 Tetapi Aku akan menghukum bangsa
yang memperbudak mereka. Dan sesudah itu keturunanmu akan
keluar dari negeri itu dan akanmenyembah Aku di tempat ini.’✡

8Lalu Allahmemberikan kepadaAbrahamperjanjian sunat bagi semua
anak laki-laki. Jadi pada waktu Isak lahir dan berumur satu minggu,†
Abraham menyunat dia. Begitu juga waktu Isak mempunyai anak—
yaitu Yakub, dia juga disunat. Yakub juga melakukan hal yang sama
kepada kedua belas anak laki-lakinya— yang kemudian menjadi dua
belas nenekmoyang dari suku bangsa Israel.

9 “Karena anak-anak Yakub yang lain iri hati kepada adik mereka
Yusuf, lalumerekamenjual dia, dan dia terpaksa bekerja sebagai budak
di negeri Mesir. Tetapi Allah menyertai Yusuf, 10 dan menyelamatkan
dia dari setiap kesusahan yang dia alami. Dan Allah menjadikan
Yusuf sanggup menjawab raja Mesir‡ dengan bijaksana, sehingga raja
menerima dia dengan senang hati. Lalu raja itu mengangkat Yusuf
menjadi gubernur atas seluruhMesir— termasuk semua urusan istana
raja sendiri. 11Kemudian terjadilahbencanakelaparandi seluruhMesir
dan Kanaan sehingga semua orang sangat menderita. Nenek moyang
kita di negeri Kanaan juga tidak bisa mendapat makanan.

12 “Waktu Yakub mendengar bahwa di Mesir ada makanan, dia men-
girim 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 untukmenjemput bapaknya
dan semua keluarganya, supaya pindah ke Mesir. Pada waktu itu
jumlah mereka semua tujuh puluh lima orang. 15Kemudian Yakub dan
semua keluarganya berangkat ke Mesir dan tinggal di sana. Lalu Yakub
meninggal di negeri itu, dan juga nenek-nenek moyang kita yang lain
meninggal di sana. 16 Tetapi mayat mereka dibawa pulang ke Sikem
dandikuburkandikuburanyang sudahdibeli olehAbrahamdari orang-
orang setempat— yaitu anak-anak Hemor, dengan uang yang cukup
banyak.

17 “Sesudah bertahun-tahun dan waktu Allah sudah siap memenuhi
janji-Nya yang dulu Dia berikan kepada Abraham, jumlah orang-orang
dari bangsa kita di Mesir sudah bertambah banyak. 18 Pada waktu itu
seorang raja baru memerintah di Mesir yang tidak tahu tentang Yusuf.
✡ 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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19Raja itumemperdayadanmenyiksanenekmoyangkita. Diamemaksa
merekamembuang bayi-bayimereka supayamati. 20Padawaktu itulah
Musa lahir, dan dia adalah anak yang berkenan di mata TUHAN. Orang
tuanya menyembunyikan dia selama tiga bulan di rumah mereka.
21Ketikamereka tidak bisamenyembunyikan dia lagi, terpaksamereka
membuang 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 “Sesudah Musa berumur empat puluh tahun, dia memutuskan
untuk mengunjungi saudara-saudarinya, bangsa Israel. 24 Pada waktu
itudiamelihat seorangdarimereka sedangdianiayaoleh seorangMesir,
jadi dia berusaha membela orang Israel itu. Lalu dia memukul orang
Mesir itu sampai mati. 25Musa menyangka bahwa saudara-saudarinya
orang Israel bisa mengerti bahwa Allah sedang memakai dia untuk
menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti hal itu. 26 Pada
hari berikutnya dia bertemu dengan dua orang Yahudi yang sedang
berkelahi. Dia mencoba mendamaikan mereka dengan berkata, ‘Hai
kawan, kalian bersaudara. Jadi kenapa kalian berkelahi?’ 27 Tetapi
orang yang melakukan kesalahan terhadap yang lain itu mendorong
Musa sambil berkata,
‘Siapa yang mengangkat kamu untuk menjadi penguasa dan hakim
atas kami! 28 Apakah kamu mau membunuh saya juga, seperti
kemarin kamumembunuh orangMesir itu!’✡

29Pada 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
orangMidian. Di sana dia menikah danmendapat dua anak laki-laki.

30 “Sesudah empat puluh tahun berlalu, malaikat menampakkan diri
kepada Musa dalam bentuk semak yang sedang menyala di padang
gurun dekat Gunung Sinai. 31Musa sangat heranmelihat api itu. Waktu
dia datang mendekati api itu untuk melihat lebih jelas, dia mendengar
suara TUHAN yang berkata,

32 ‘Akulah Allah nenek moyangmu, yang disembah oleh Abraham,
Isak, dan Yakub.’✡

WaktuMusamendengar perkataan itu, diamenjadi gemetar dan sangat
ketakutan, dan tidak beranimelihat 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 untuk membebaskan mereka. Jadi
bersiap-siaplah, karena sekarang Akumengutusmu pergi ke Mesir.’✡
35 “Jadi TUHAN mengutus Musa yang dulu tidak diterima oleh orang

Israel ketika mereka berkata, ‘Siapa yang mengangkat kamu menjadi
penguasa dan hakim atas kami!’ Tetapi justru dialah yang sudah
diutusAllahuntukmenjadipenguasadanpenyelamat,melaluimalaikat
yang menampakkan diri kepadanya di antara semak itu. 36 Lalu Musa

✡ 7:28 Kel. 2:14 ✡ 7:32 Kel. 3:6 ✡ 7:34 Kel. 3:5-10
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memimpin mereka keluar dari Mesir, dengan melakukan banyak kea-
jaiban di negeri Mesir, di Laut Merah, dan juga ketikamereka 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.’✡

38MusamasihhidupbersamadenganumatAllah—yaitunenekmoyang
kita, selama mereka berada di padang gurun. Dan malaikat yang dulu
berbicara kepadanya di Gunung Sinai berulang-ulang menyampaikan
FirmanAllah kepadanya dan nenekmoyang kita. Dan akhirnya Firman
itu disampaikan kepada kita— yaitu perkataan yangmemberi hidup.

39 “Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya. Sebaliknya
mereka menolak dia. Dan di dalam hati mereka, mereka mau kembali
ke Mesir. 40Lalumereka berkata kepada Harun,
‘Buatlah untuk kita beberapa patung berhala sebagai dewa yang akan
memimpin kita kembali ke Mesir. Karena kita tidak tahu apa yang
sudah terjadi dengan Musa, yang sudah membawa kita keluar dari
negeri itu.’✡

41Lalumerekamembuat patung yang bentuknya seperti anak sapi, dan
membawa persembahan kepada berhala itu. Lalu dengan senang hati
merekamengadakan pesta besar untukmerayakan patung buatan tan-
gan mereka sendiri. 42 Oleh karena perbuatan-perbuatan mereka itu,
Allah berbalik dari mereka dan membiarkan mereka untuk menyem-
bah matahari, bulan, dan bintang-bintang. Seperti yang tertulis di
dalam buku para nabi, Allah berkata,
‘Kalian orang Israel tidak sungguh-sungguhmembawa kurban sembeli-

han dan persembahan kepada-Ku
ketika kalian hidup di padang gurun selama empat puluh tahun.

43Karena sampai sekarang di dalam hati kalian,
kalianmasih lebih sukamenyembah di kemah dewamu—Molok,
dan patung berhala yang kalian buat dalam rupa dewa Refan—
dewa bintang itu.

Oleh karena itu, Aku sudah memutuskan bahwa kalian akan menjadi
tawanan perang

dan dibawa olehmusuh-musuh sampai melewati kota Babel.’✡
44 “Nenek moyang kita selalu membawa Kemah Suci§ itu ke mana

pun mereka berpindah-pindah selama di padang gurun. Kemah itu
dibuat sesuai dengan petunjuk Allah, seperti yang sudah diperintahkan
dan diperlihatkan Allah kepadaMusa. 45 Sesudah itu, Yosuamemimpin
nenek moyang kita merebut daerah ini. Mereka bisa 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. 46 Daud sangat

✡ 7:37 Ul. 18:15 ✡ 7:40 Kel. 32:1 ✡ 7:43 Am. 5:25-27 § 7:44 Kemah Suci Secara
harfiah, “Kemah Kesaksian.” Nama itu diberikan kepada Kemah Suci karena di dalam kemah
itu tersimpan Peti Perjanjian. Peti Perjanjian itu mengingatkan umat Israel akan kehadiran
Allah bersama mereka, dan juga mengingatkan mereka untuk hidup sesuai dengan perjanjian
itu dengan Allah.
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berkenan di hati Allah, jadi diaminta izin kepada Allah untukmemban-
gun sebuah rumah bagi Dia— yaitu Allah yang disembah oleh Yakub.
47Tetapi anaknya Salomolah yangmembangun Rumah Allah itu.

48-49 “Tetapi Allah Yang Mahatinggi tidak tinggal di dalam rumah
yang dibangun oleh tangan manusia, seperti perkataan TUHAN yang
disampaikan oleh seorang nabi,
‘Seluruh langit bisa digambarkan seperti takhta kerajaan-Ku,

dan bumi hanya sebesar tempat menaruh kaki-Ku.
Jadi tidakmungkin kalianmembangun rumah bagi-Ku

ataumembangun tempat untuk Aku beristirahat.
50 Ingat, tangan-Ku-lah yang sudahmenjadikan semuanya ini!’ ”✡

51 Lalu Stefanus berkata, “Kalian ini orang-orang yang keras kepala!
Di dalam hati, kalian sama saja dengan suku-suku yang tidak men-
genal Allah! Telinga kalian tidak mau mendengarkan Dia! Kalian
sama saja seperti nenek moyang kita: Kalian juga selalu melawan Roh
Kudus! 52 Coba sebutkan satu nama nabi yang tidak dianiaya oleh
nenek moyang kita! Memang tidak ada! Bahkan mereka membunuh
nabi-nabi yang dulumemberitakan tentang kedatangan Kristus— yaitu
Hamba Allah yang selalu hidup benar di mata Allah. Tetapi sekarang
kalianlah yang mengkhianati dan membunuh Dia! 53 Kalian memang
sudahmenerimaHukumTaurat yang diberikan olehAllahmelalui para
malaikat-Nya, tetapi kalian tidak pernah taat kepada hukum itu!”

Stefanus dibunuh
54 Pada waktu para pemimpin Yahudi mendengar semua itu, mereka

sangat sakit hati dan hampir tidak bisa menahan diri lagi.* 55 Tetapi
saat itu Stefanus dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan ketika dia memandang
ke langit, dia melihat kemuliaan Allah. Yesus sedang berdiri di tempat
yang paling terhormat— yaitu di sebelah kanan Allah. 56 Lalu dia
berkata, “Lihatlah! Sayamelihat surga terbuka dan Yesus sebagai Anak
Manusia† berdiri di tempat yang paling terhormat di sana.”

57 Waktu mereka mendengar perkataan Stefanus itu, mereka bert-
eriak sambil menutup telinga mereka, lalu serentak menyerang dia.
58 Mereka menyeret dia ke luar kota, lalu melempari dia dengan
batu sampai mati. Orang-orang yang bersaksi melawan Stefanus itu
meninggalkan jubah mereka di kaki seorang pemuda yang bernama
Saulus.‡ 59 Pada waktu orang-orang melempari dia dengan batu, Ste-
fanus berdoa, “Tuhan Yesus, terimalah roh saya.” 60 Lalu sambil berlu-
✡ 7:50 Yes. 66:1-2 * 7:54 tidak bisa menahan diri lagi Secara harfiah, “menggertakkan gigi
kepadanya.” † 7:56 AnakManusiaWaktuYesus tinggaldi dunia, 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 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. ‡ 7:58 Orang-orang yang bersaksi … itu Orang-orang yang
dimaksudkan biasanya ditafsirkan sebagai orang yang tersebut dalam Kis. 6:11-14, tetapi juga
bisa termasuk semua orang yang mendengar perkataan Stefanus dalam ayat 56. (Bandingkan
dengan Mrk. 14:63-64.) Sesuai dengan Hukum Taurat, orang-orang yang membawa kesaksian
tentang kesalahan berat seseorang,merekalah yang duluanmelempari batu-batu kepada orang
yang bersalah itu.
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tut, dia berseru dengan suara keras, “Tuhan, janganlah tanggungkan
dosa ini atas mereka!” Sesudah berkata begitu, Stefanusmati.

8
1-3 Saulus juga setuju bahwa pembunuhan terhadap Stefanus meru-

pakan hal yang baik. Sesudah itu, beberapa orang saleh menguburkan
Stefanus, danmerekamenangisi dia dengan sangat sedih.

Saulusmenganiaya orang percaya
Tetapi pada hari itu juga penganiayaan besar mulai terjadi terhadap

orang percaya di Yerusalem. Dan Saulus sedang berusaha untuk mem-
binasakan jemaat. Dia pergi dari rumah ke rumah dan menyeret
orang-orang percaya supaya dipenjarakan— baik laki-laki maupun
perempuan. Karena itu banyak sekali orang percaya melarikan diri
dari Yerusalem dan tersebar ke berbagai tempat di Yudea dan Samaria,
tetapi kedua belas rasul-rasul itu masih tetap berada di Yerusalem.
4 Orang-orang percaya yang tersebar itu terus memberitakan Kabar
Baik kemana saja mereka pergi.

Filipusmemberitakan Kabar Baik di Samaria
5 Filipus* pergi ke kota Samaria dan memberitakan kepada orang-

orang di situ tentang Kristus. 6 Waktu mereka mendengar ajarannya
dan menyaksikan banyak keajaiban yang dia lakukan, mereka semua
mendengarkan dengan penuh perhatian. 7 Banyak penduduk kota itu
kerasukan roh-roh jahat, tetapi Filipus mengusir roh-roh itu dalam
nama Yesus. Roh-roh jahat itu pun keluar sambil berteriak dengan
keras. Banyak jugaorangpincangdan lumpuh total disembuhkan. 8 Jadi
orang-orang di kota itu sangat bersukacita karena semua itu.

9 Tetapi ada juga seorang tukang sihir di Samaria yang bernama
Simon. Dia sudah lama membuat penduduk Samaria terheran-heran
dengan ilmu sihirnya. Dia juga mengakui dirinya sebagai orang hebat.
10 Jadi sebelum Filipus datang, semua orang Samaria— baik orang
biasa maupun orang penting, segan kepada dia dan berkata, “Orang
ini mempunyai kuasa Allah yang disebut kuasa besar.” 11 Jadi mereka
sangat menghormati Simon, karena dia sudah begitu lama membuat
mereka terheran-heran dengan ilmu sihirnya.

12 Tetapi waktu Filipus memberitakan Kabar Baik tentang kerajaan
Allah dan kuasa Kristus Yesus, banyak sekali orang yang percaya akan
beritanya itu—baik laki-lakimaupunperempuan, laluFilipusmembap-
tis mereka. 13 Simon sendiri pun percaya dan dibaptis. Sesudah itu dia
selalumengikuti Filipus. Danwaktu diamelihat 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 dis-
ampaikan 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. 16Orang percaya itu me-
mang sudahdibaptis dalamnamaTuhanYesus, tetapi RohKudus belum
turun ke atas mereka. 17 Jadi waktu Petrus dan Yohanes meletakkan
tangan ke atas mereka, barulahmerekamenerima Roh Kudus.

* 8:5 Filipus Bukan rasul yang bernama Filipus. Lihat Kis. 6:5.
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18 Lalu ketika Simon melihat bahwa Roh Kudus diberikan kepada
orang-orang itu melalui rasul-rasul yang meletakkan tangan ke atas
mereka, dia menawarkan uang kepada rasul-rasul itu. 19 Katanya,
“Berikanlah kuasa itu kepada saya juga, supaya ketika sayameletakkan
kedua tangan saya pada seseorang, orang itu akan menerima Roh
Kudus.”

20 Tetapi Petrus berkata kepada Simon, “Binasalah kamu bersama
uangmu itu!— karena kamu menganggap bahwa kamu bisa membeli
kemampuankhusus dari Allah denganuang. 21Kamu tidakmempunyai
hak untukmengambil bagian dalampekerjaan ini, karena hatimu tidak
benar di hadapan Allah. 22 Karena itu bertobatlah. Berdoalah supaya
TUHANmengampuni niat hatimu yang jahat itu. 23Karena sayamelihat
kamu terjerat dalam dosa dan hatimu penuh dengan iri hati.”

24 Lalu Simon menjawab, “Berdoalah kalian berdua kepada Tuhan,
supayasemuayangsudahkaliankatakan itu tidak terjadi atasdiri saya.”

25Sesudahkedua rasul itumemberi kesaksiandanmemberitakanFir-
man TUHAN, mereka kembali ke Yerusalem. Dalam perjalanan pulang,
mereka melewati banyak desa di daerah Samaria dan memberitakan
Kabar Baik tentang Yesus kepada orang banyak.

Filipusmengajar orang Etiopia
26 Pada suatu hari salah satu malaikat berbicara kepada Filipus dan

menyuruh dia seperti ini, “Bersiap-siaplah dan pergi ke selatan,† ke
jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza.” (Jalan itu melintasi daerah
yang sepi.) 27 Jadi Filipus bersiap-siap dan berangkat. Di sana dia
melihat seorang sida-sida Etiopia—‡ yaitu seorang pejabat ratu Etiopia§
yang bertanggung jawab atas seluruh perbendaharaan negeri itu. Dia
sudah pergi beribadah ke Yerusalem, 28 dan pada waktu itu dia sedang
dalam perjalanan pulang. Pembantunya sedang mengarahkan kere-
tanya, sedangkan pejabat itu sendiri duduk dan membaca dari kitab
Nabi Yesaya. 29 Lalu Roh Kudus berkata kepada Filipus, “Pergilah dan
dekatilah kereta itu.” 30 Jadi Filipus berlari mendekati kereta itu dan
mendengar pejabat itu sedang membaca dari kitab Nabi Yesaya. Lalu
Filipus bertanya kepadanya, “Apakah Tuan mengerti apa yang sedang
Tuan baca itu?”

31Kata pejabat itu, “Saya tidakmungkin bisamengerti 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 tidakmengatakan sepatah kata pun.
33Dia dipermalukan dan semua hak-Nya sudah diambil.

† 8:26 ke selatanDalambahasaYunani, kata-kata ini jugabisaditerjemahkandengan“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/ratuEtiopia.” Kata ‘kandake’ bukannamanya, tetapi kata ‘ratu’ dalambahasaEtiopia.
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Tidak ada orang yang bisa menceritakan tentang keturunan-Nya,*
karena Dia dibunuh dan diambil dari dunia ini sebelummendapat
anak.”✡

34 Pejabat itu berkata kepada Filipus, “Tolong beritahukan kepada
saya: Nabi itu berbicara tentang siapa? Apakah tentang dirinya atau
tentang orang lain?” 35 Lalu berawal dari Firman Allah itu, Filipus
memberitakan Kabar Baik tentang Yesus kepadanya.

36-37 Dalam perjalanan, mereka tiba di satu tempat yang ada air.
Pejabat itu berkata kepada Filipus, “Lihat, di sini ada air. Kenapa saya
tidak bisa dibaptis sekarang?”†

38Lalu pejabat itumenyuruh keretanya berhenti, danmereka berdua
turun dan masuk ke dalam air. Kemudian Filipus membaptis dia.
39 Sesudah mereka keluar dari air, tiba-tiba Roh TUHANmembawa Fili-
pus dari tempat itu, dan pejabat itu tidak melihat dia lagi. Lalu pejabat
itu melanjutkan perjalanannya dengan hati yang gembira. 40 Tetapi
Filipus tiba-tibamuncul di kota yang bernama Asdod. Lalu dia berjalan
melewati daerah itu sambil memberitakan Kabar Baik di setiap kota
yang dilaluinya, sampai dia tiba di kota Kaisarea.

9
Saulus bertobat

1 Akan tetapi Saulus masih terus mengancam para pengikut Tuhan
Yesus dengan berkata bahwa dia akan membunuh mereka. Karena
itu Saulus pergi kepada imam agung, 2 dan meminta supaya dia
diberikan surat kuasa yang ditujukan kepada para pemimpin setiap
rumahpertemuanorangYahudi di kotaDamsik. Dalamsurat itu tertulis
supaya ketika dia menemukan pengikut-pengikut Yesus—* baik laki-
laki maupun perempuan, dia akan menangkap dan membawa mereka
kembali ke Yerusalem untuk diadili.

3 Ketika Saulus sudah dekat ke kota itu, tiba-tiba cahaya dari langit
menyinari sekelilingnya. 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 aniaya itu.

6 Sekarang berdirilah dan masuklah ke kota itu. Di sana akan diberi-
tahukan kepadamu apa yang harus kamu lakukan.”

7 Orang-orang yang bersama dia dalam perjalanan itu berdiri saja,
dan merasa sangat takut sehingga tidak bisa bicara apa-apa. Mereka
mendengar suara itu, tetapi tidak melihat siapa Orang yang berbicara
itu. 8 Lalu Saulus bangun dari tanah. Tetapi ketika dia membuka
* 8:33 keturunan-Nya Kebanyakan penafsir berkata bahwa kata bahasa Yunani ‘genean’
berarti ‘keturunan’. Ada yang menafsirkan sebagai ‘generasi’ zaman Yesus. Menurut tafsiran
itu frasa ini dapatditerjemahkan, “Sulit untukdijelaskanbetapa jahatmanusiapadazaman-Nya
itu.” Hampir tidak ada penafsir yang mengerti kata ‘genean’ di sini sebagai ‘asal-usul’-Nya.
✡ 8:33 Yes. 53:7-8 † 8:36-37 Ayat 37 Dalam beberapa salinan kuno dalam bahasa Yunani,
terdapat kata-kata yang kemudian dihitung sebagai ayat 37. Tetapi hampir semua penafsir
mengatakan bahwa kata-kata ini tidak ditulis oleh Lukas: Filipus menjawab, “Kalau engkau
percaya dengan sepenuh hati, engkau bisa dibaptis.” Kata pejabat itu, “Saya percaya bahwa
KristusYesusadalahAnakAllah.” * 9:2 pengikut-pengikutYesusSecaraharfiah, “orang-orang
(pengikut) jalan.” Menurut Saulus dan imam agung, mereka mengikuti jalan sesat, atau
menurut penulis Lukas,merekamengikuti jalan keselamatan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus.
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matanya, dia tidak bisa melihat apa-apa lagi. Jadi orang-orang yang
bersama dengan dia memegang tangannya dan menuntun dia ke kota
Damsik. 9 Sesudah itu, tiga hari lamanya Saulus tidak bisa melihat, juga
tidakmakan dan tidakminum.

10 Di Damsik ada seorang pengikut Yesus yang bernama Ananias.
Dalam suatu penglihatan, Tuhanmemanggil dia, “Ananias!”
Lalu Ananias menjawab, “Saya di sini, Tuhan.”
11 Kemudian Tuhan berkata kepadanya, “Berdirilah dan pergilah ke

jalan yang bernama Jalan Lurus. Carilah rumah seorang yang bernama
Yudas.† Katakanlah kepada seseorang di rumahnya bahwa kamu mau
bertemu dengan seorang yang bernama Saulus— yaitu orang yang
berasal dari kota Tarsus. Dia sekarang sedangberdoa kepada-Ku. 12Dan
dalam suatu penglihatan juga, Saulus sudah melihat seorang yang
bernamaAnanias datang kepadanya, danmeletakkankedua tangannya
padanya, supaya dia bisa melihat kembali.”

13Tetapi Ananias menjawab, “Tuhan, saya sudah mendengar banyak
tentang orang itu! Dia sudah banyak menganiaya umat-Mu di
Yerusalem! 14 Dia datang ke sini dengan membawa surat kuasa
dari imam-imam kepala untuk menangkap setiap orang yang percaya
kepada-Mu.”

15 Tetapi Tuhan berkata kepadanya, “Pergilah, karena Aku sudah
memilih dia untuk menjadi hamba-Ku, supaya dia memberitakan ten-
tang Aku kepada orang yang bukan Yahudi, dan kepada raja-raja,
dan juga kepada orang Yahudi. 16 Aku sendiri akan menunjukkan
kepadanya begitu banyak penderitaan yang harus dia alami karena
melayani Aku.”

17Maka Ananias pergi ke rumah Yudas untuk menemui Saulus. Lalu
dia meletakkan kedua tangannya pada Saulus dan berkata, “Saulus,
saudaraku, Tuhan Yesus mengutus saya kepadamu. Dialah yang kamu
lihat dalam perjalananmu ke sini. Dia mengutus saya supaya kamu
bisa melihat lagi dan dipenuhi oleh Roh Kudus.” 18 Tiba-tiba ada
sesuatu seperti sisik ikan yang jatuh dari mata Saulus, dan dia bisa
melihat kembali. Sesudah itu dia berdiri, lalu Ananias membaptis dia.
19Kemudian Saulus makan danmerasa kuat kembali.

Saulusmulai memberitakan tentang Yesus di Damsik
Lalu Saulus tinggal beberapa hari bersama pengikut-pengikut Yesus

di Damsik. 20Dia langsung pergi ke beberapa rumah pertemuan orang
Yahudi danmulai 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—
untukmenangkap danmembawamereka kepada imam-imamkepala!”

22 Tetapi Tuhan semakin memberi hikmat dan kemampuan kepada
Saulus untukmeyakinkan orang lewat ajarannya, danwaktu dia berde-
bat dengan orang Yahudi di Damsik, tidak ada yang bisa mengalahkan
dia, karena dia membuktikan bahwa Yesus adalah Kristus‡ yang dijan-
jikan Allah.
† 9:11 Yudas Yudas di sini bukanlah salah satu dari kedua belas rasul. ‡ 9:22 Kristus Lihat
catatanmengenai Kristus dalam Kis. 2:36.



Kisah 9:23 302 Kisah 9:39

Saulusmeloloskan diri dari orang Yahudi di Damsik
23 Sesudah lewat beberapa hari, orang Yahudi di Damsik membuat

rencanauntukmembunuhSaulus. 24Siangdanmalammerekamenjaga
pintu-pintu gerbang kota supaya bisamembunuh dia. Tetapi kemudian
rencana mereka itu diketahui oleh Saulus. 25Maka pada suatu malam,
orang-orang yang sudah mengikuti ajaran Saulus menolong dia untuk
meloloskan diri dari kota itu. Merekamenurunkan dia di dalam sebuah
keranjang besar melalui lubang yang ada di tembok kota itu.

Saulus di Yerusalem
26 Pada waktu Saulus tiba di Yerusalem, dia mencoba bergabung

dengan para pengikut Yesus yang lain, tetapi mereka semua takut
kepadanya. Mereka tidak percaya bahwa dia sudah menjadi pengikut
Yesus. 27 Tetapi Barnabas membawa dia kepada para rasul dan
menceritakan bagaimana Saulus sudah melihat Tuhan dalam per-
jalanan ke Damsik. Barnabas juga memberitahukan bahwa Tuhan su-
dah berbicara kepada Saulus, dan Saulus sudahmemberitakan tentang
Yesus dengan berani di Damsik.

28 Jadi, Sauluspunbergabungdenganmerekadansering ikutbersama
mereka ke mana saja di seluruh Yerusalem, dan dia selalu berbicara
tentang Tuhan Yesus dengan berani. 29 Tetapi dia sering berdebat den-
gan beberapa orang Yahudi yang berbahasa Yunani, sampai akhirnya
merekamencoba untukmembunuh dia. 30Padawaktu hal itu didengar
oleh saudara-saudari seiman yang lain, mereka mengantar Saulus ke
Kaisarea, lalu mengirim dia ke Tarsus.

31 Sesudah itu, semua orang percaya di seluruh Yudea, Galilea, dan
Samaria hidup dengan tenang dalam perlindungan Allah. Mereka
hidup dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan Yesus, dan Roh Kudus
selalu menguatkan mereka, sehingga jumlah mereka semakin bertam-
bah banyak.

Petrus di kota Lida dan Yope
32 Pada waktu itu, Petrus mengunjungi semua daerah di sekitar

Yerusalem, dan pergi mengunjungi orang-orang percaya di Lida. 33 Di
sana dia bertemu dengan seorang yang bernama Eneas yang sudah de-
lapan 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 dan menjadi
pengikut Tuhan Yesus.

36 Di kota Yope tinggal seorang pengikut Yesus yang dalam bahasa
Ibrani bernama Tabita. (Dalam bahasa Yunani Tabita disebut Dorkas—
yaitu ‘rusakecil’.) Perempuan itu selaluberbuathal-hal yangbaikuntuk
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. 38Kota 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
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atas tersebut. Semua janda berdiri mengelilingi Petrus di situ. Sambil
menangis mereka memperlihatkan kepadanya baju-baju dan berbagai
pakaian lain yang dibuat oleh Dorkas untuk mereka pada waktu dia
masih hidup. 40 Sesudah Petrus menyuruh semua orang keluar dari
ruangan itu, dia berlutut dan berdoa. Kemudian dia melihat ke arah
mayat itu dan berkata, “Tabita, bangunlah.” Lalu Tabita membuka
matanya, dan ketika melihat Petrus, dia bangun dan duduk. 41 Lalu
Petrus mengulurkan tangannya dan membantu Tabita untuk berdiri.
Kemudian Petrus memanggil orang-orang percaya dan para janda itu,
danmenunjukkan kepadamereka 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.

10
Petrus dan Kornelius

1Di kota Kaisarea ada seorang komandan kompi Roma yang bernama
Kornelius. Diamemimpin seratusanggota tentarayangdisebutBatalion
Italia. 2 Kornelius dan keluarganya sangat hormat dan taat kepada
Allah, dan dia seringmemberikan bantuan kepada orang-orangmiskin,
dan dia juga selalu berdoa kepada Allah. 3 Pada suatu hari sekitar jam
tiga sore, dia mendapat suatu penglihatan dan melihat dengan jelas
bahwamalaikat datang kepadanya dan berkata, “Kornelius!”

4 Lalu Kornelius memandang malaikat itu dengan rasa takut dan
bertanya, “Ada apa Tuan?”
Lalu malaikat itu menjawab, “Allah berkenan atas doa-doamu dan

atas semua bantuanmu kepada orang-orang miskin. Dan di mata Allah
keduahal itu sudahmenjadi seperti suatupersembahan. 5Sekarang kir-
imlahbeberapaorangkeYopeuntukmenjemput seorangyangbernama
Simon— yang juga disebut Petrus. 6 Dia sedang tinggal sebagai tamu
di rumah seorang pengolah kulit binatang. Namanya juga Simon, dan
rumahnya berada di pinggir pantai.” 7 Lalu sesudah malaikat itu pergi,
Kornelius memanggil dua orang hambanya dan seorang tentara yang
bertugas sebagai sekretaris pribadinya. Tentara itu juga penyembah
Allah. 8 Dan sesudah dia menjelaskan semua kepada mereka bertiga,
dia menyuruhmereka pergi ke Yope.

9 Besok harinya sekitar jam dua belas siang, waktu mereka dalam
perjalanan dan mendekati kota Yope, Petrus naik ke teras di bagian
atas rumah* untuk berdoa. 10 Lalu dia merasa lapar dan ingin makan.
Ketika orang sedang menyiapkan makanan, Petrus mendapat suatu
penglihatan. 11 Dia melihat langit terbuka, lalu ada sesuatu yang keli-
hatannya seperti selembar kain linen yang lebar turun dari langit. Kain
itu tergantung pada keempat sudutnya. 12Di dalam kain itu ada banyak
sekali jenis binatang yang tidak boleh dimakan oleh orang Yahudi,
termasuk binatang berkaki empat, binatang yang merayap di tanah,
dan burung-burung liar. 13 Lalu ada suara yang berkata kepadanya,
“Petrus, berdirilah! Potonglah itu danmakanlah.”
* 10:9 teras di bagian rumahDi negeri Israel bagian atas rumah biasanya datar dan digunakan
seperti teras atau halaman untuk orang Indonesia.
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14 Tetapi Petrus berkata, “Tidak, Tuhan! Saya tidak pernah makan
sesuatu yang haram atau najis.”

15 Suara itu berbicara untuk kedua kalinya, “Apa yang Allah katakan
halal janganlah kamu anggap haram.” 16 Penglihatan itu muncul tiga
kali, kemudian kain itu langsung terangkat kembali ke langit.

17 Waktu Petrus masih memikirkan arti dari penglihatan itu, orang
yang disuruh oleh Kornelius itu sudah menemukan rumah Simon dan
sedang berdiri di depan pintu pagar halaman rumah itu. 18 Mereka
bertanya, “Apakah orang yang bernama Simon— yang juga disebut
Petrus, menumpang di sini?”

19Dan waktu Petrus masih memikirkan tentang penglihatan itu, Roh
Kudus berkata kepadanya, “Dengar Petrus! Ada tiga orang sedang
mencari kamu. 20 Berdirilah dan turunlah ke bawah. Pergilah
bersama mereka tanpa ragu-ragu karena Aku yang mengutus mereka
kepadamu.”

21 Petrus turun dan berkata kepada ketiga orang itu, “Sayalah orang
yang kalian cari. Untuk apa kalian datang?”

22Mereka berkata, “Kornelius— seorang komandan kompi Romawi,
menyuruh kami datang ke sini. Dia orang baik. Dia sudah menjadi
penyembah Allah, dan semua orang Yahudi menghormati dia. Dia
diberitahukan oleh malaikat dari surga untuk mengundang Bapak
datang ke rumahnya, supaya dia bisa mendengar ajaran yang akan
Bapak sampaikan.” 23 Lalu Petrus mengundang mereka masuk dan
bermalam di rumah itu. Besok harinya, sesudah bersiap-siap, dia be-
rangkat bersamamereka. Beberapa saudara seiman dari Yope juga ikut
bersamamereka. 24Dan pada hari berikutnya mereka tiba di Kaisarea.
Kornelius sudahmenunggumereka dan sudahmengumpulkan seluruh
keluarganya dan sahabat-sahabatnya di rumahnya.

25Waktu Petrus tiba di rumah Kornelius, Kornelius langsung berlutut
di depan kaki Petrus dan menyembah dia. 26 Tetapi Petrus memegang
dan menarik dia supaya berdiri sambil berkata, “Berdirilah! Saya juga
hanya manusia biasa— sama seperti Bapak!” 27 Sambil berbicara
dengan Kornelius, mereka masuk ke dalam rumah dan Petrus melihat
banyak orang yang sudah berkumpul di situ.

28DanPetrusberkatakepadamereka, “Kaliansudah tahubahwakami
orang Yahudi dilarang bergaul atau mengunjungi orang yang bukan
Yahudi seperti kalian. Tetapi Allah sudah menunjukkan kepada saya
bahwa saya tidak boleh menganggap siapa pun terlalu najis untuk di-
terima 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 sekarang— yaitu
jam tiga sore. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depan saya dengan
pakaian yang berkilau-kilauan. 31 Lalu dia berkata, ‘Kornelius, Allah
berkenan atas doa-doamu dan atas semua bantuan yang kamu berikan
kepada orang-orang miskin. 32 Oleh karena itu, suruhlah beberapa
orang ke Yope untuk mengundang Simon— yang juga disebut Petrus,
supaya datang ke sini. Dia sedang tinggal di rumah Simon, seorang
pengolah kulit binatang. Rumahnya berada di pinggir pantai.’ 33 Jadi
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saya segera menyuruh orang pergi memanggil Bapak. Saya berterima
kasih karena bapak sudah datang ke sini. Jadi, sekarang kami sudah
berkumpul di hadapan Allah untuk mendengarkan semua yang sudah
TUHAN perintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada kami.”

Petrus berbicara di rumah Kornelius
34LaluPetrusberkata, “Sekarang saya sungguh-sungguh sadarbahwa

Allah tidakmembeda-bedakan orang. 35Karena dari bangsamana pun,
orang-orang yang menghormati-Nya dan melakukan yang benar diter-
ima oleh-Nya. 36Kalian sudahmendengar bahwaAllah sudahmenyam-
paikan Kabar Baik kepada bangsa Yahudi, bahwa kami harus berdamai
kembali dengan Allahmelalui Kristus yang sudah dijanjikan itu— yaitu
Yesus, yang adalah Tuhan atas semua orang di dunia ini. 37-38 Dan
kalian sudahmengetahui tentang apa yang sudah dilakukan oleh Yesus,
orang Nazaret itu di seluruh Yudea. Dia memulai pelayanan-Nya di
provinsi Galilea sesudah Yohanes Pembaptis memberitakan kepada
orang Yahudi bahwa mereka harus bertobat dan dibaptis. Jadi kalian
sudahmengetahui tentang Yesus, yang sudahdiurapi olehAllah 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 Yesusmemperlihatkan diri-Nya kepada
kami dan orang banyak. 41Tidak semuamasyarakat Yerusalemmelihat
Dia, tetapi hanya orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah saja yang
sudah melihat Dia. Kami yang sudah makan dan minum bersama Dia
sesudah Dia hidup kembali dari kematian dipilih-Nya untuk menjadi
saksi bagi Dia. 42Dan Dialah yang sudah memberikan perintah kepada
kami untuk memberitakan dan bersaksi kepada semua orang bahwa
Allah sudah menentukan Dia untuk mengadili semua orang— baik
yang masih hidup maupun yang sudah mati. 43 Semua nabi sudah
menyampaikan berita tentang Dia, bahwa melalui nama Yesus, setiap
orang yang percaya kepada-Nya, dosa-dosanya akan diampuni.”

Roh Kudus diberikan kepada orang yang bukan Yahudi
44 Waktu Petrus masih berbicara seperti itu, Roh Kudus turun dan

menguasai semua orang yang mendengar berita itu. 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
kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus. Kemudian Petrus berkata
kepada saudara-saudara Yahudi itu, 47 “Ternyata mereka sudahmener-
ima Roh Kudus, sama seperti yang kita alami dulu. Jadi orang tidak
bisa menyalahkan kita kalau kita membaptis mereka dengan air juga.”
48 Jadi Petrus menyuruh saudara-saudara seiman dari Yope itu untuk
membaptis orang yang bukan Yahudi itu dalam nama Kristus Yesus.
Sesudah itu, Kornelius dan yang lainnyameminta Petrus supaya tinggal
bersamamereka selama beberapa hari lagi.
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11
Petrus kembali ke Yerusalem

1 Lalu para rasul dan saudara-saudari seiman di provinsi Yudea
mendengar bahwa orang yang bukan Yahudi juga sudah percaya Fir-
manAllah tentangTuhanYesus. 2 Jadi,waktuPetrus pergi keYerusalem,
ada saudara-saudari seiman dari bangsa Yahudi* yang bertengkar den-
gan dia. 3 Mereka berkata, “Kamu sudah pergi ke rumah orang yang
bukan Yahudi† dan bahkan kamumakan bersamamereka!”

4 Karena itu Petrus menjelaskan semua yang sudah terjadi mulai
dari awal kejadiannya. 5 Petrus berkata, “Waktu saya berada di kota
Yope dan sedang berdoa, saya mendapat suatu penglihatan, dan saya
melihat sesuatu yang kelihatannya seperti kain linen lebar yang turun
dari langit. Kain itu tergantung pada keempat sudutnya. Lalu kain itu
turun tepat di depan saya. 6Ketika saya memperhatikan apa yang ada
di dalam kain itu, saya melihat ada banyak jenis binatang yang tidak
boleh dimakan oleh orang Yahudi, termasuk binatang berkaki empat,
binatang yang merayap di tanah, dan burung-burung liar. 7Kemudian
saya mendengar suara yang berkata kepada saya, ‘Petrus, berdirilah!
Potonglah itudanmakanlah.’ 8Tetapi, sayaberkata, ‘Tidak, Tuhan! Saya
tidak pernah makan sesuatu yang haram atau najis.’ 9 Lalu suara itu
berkata lagi dari langit, ‘Apa yang Allah katakan halal janganlah kamu
anggap haram.’ 10 Penglihatan itu terjadi tiga kali, kemudian kain itu
langsung terangkat kembali ke langit. 11Dan tepat pada saat itu juga ada
tiga orang yang datang ke rumah tempat saya menginap. Mereka dari
Kaisarea yang diutus datang kepada saya. 12 Lalu Roh Kudus berkata
kepada saya untuk ikut dengan mereka tanpa ragu-ragu. Keenam
saudaradariYopeyang sedangdudukdi sini sekarang ikut jugabersama
saya ketika kami masuk ke dalam rumah orang yang bukan Yahudi itu.
13Danpemilik rumah itumemberitahukan kepada kami bagaimana dia
melihat malaikat berdiri di rumahnya dan berkata, ‘Kirimlah beberapa
orang ke Yope untuk menjemput Simon— yang juga disebut Petrus.
14Dia akanmenyampaikan berita tentang bagaimana kamu dan semua
orang yang tinggal bersamamu bisa diselamatkan.’ 15 Lalu waktu saya
mulai berbicara, tiba-tibaRohKudus turunkeatasmereka, samaseperti
yang kita alami dulu. 16 Kemudian saya ingat kembali bahwa Tuhan
Yesus pernah berkata, ‘Dulu Yohanes membaptis kalian dengan air,
tetapi kalian akandibaptis denganRohKudus.’ 17 Jadi kalauAllah sudah
memberikan Roh-Nya kepada mereka yang bukan Yahudi, bagaimana
mungkin saya bisa menghalangi Allah! Berdasarkan percaya kepada
TuhankitaKristusYesus,mereka juga sudahmendapat pemberianyang
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 memberikan kesempatan kepada orang
yang bukan Yahudi untuk bertobat dan menerima hidup yang selama-
lamanya, sama seperti kita!”

Kabar Baik datang ke kota Antiokia
* 11:2 saudara-saudari … Yahudi Secara harfiah, “orang-orang dari (kelompok) bersunat.”
† 11:3 bukan Yahudi Secara harfiah, “orang-orang tidak bersunat.”
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19 Sementara itu, orang-orang percaya yang sudah terpencar karena
penganiayaan yang terjadi sesudah pembunuhan Stefanus melarikan
diri sampai ke negeri Fenisia, pulau Siprus, dan kota Antiokia. Mereka
masih terus saja menyampaikan Firman Allah tentang Yesus di tempat-
tempat itu, tetapi hanya kepada orang Yahudi saja. 20Tetapi ada beber-
apa orang dari antaramereka yang berasal dari Siprus dan kota Kirene.
Pada waktu mereka datang ke Antiokia, mereka mulai menceritakan
Kabar Baik tentang Tuhan Yesus kepada orang yang bukan Yahudi.
21Dan TUHAN Allah menolong mereka, sehingga sejumlah besar orang
yang bukan Yahudi percaya dan beralih menjadi penyembah Tuhan
Yesus.

22 Waktu jemaat di Yerusalem mendengar tentang orang-orang
yang baru percaya itu, mereka mengutus Barnabas ke Antiokia.
23-24Barnabas orang yang sangat baik— penuh dengan Roh Kudus dan
mempunyai keyakinan yang kuat. Pada waktu dia tiba dan melihat
bahwa ternyata TUHAN Allah sedang menunjukkan kebaikan hati-Nya
di sana, dia sangat gembira. Lalu semua orang percaya yang di sana
diajaknya supaya dengan segenap hati terus setia kepada Tuhan Yesus.
Akhirnya semakin banyak juga orang yang menjadi pengikut Tuhan
Yesus karena pelayanan Barnabas.

25 Lalu Barnabas pergi ke kota Tarsus untuk mencari Saulus.
26 Sesudah dia menemukan Saulus, Barnabas membawanya kembali
ke Antiokia. Lalu selama satu tahun penuh mereka terlibat di dalam
jemaat dan mengajar sejumlah besar orang. Dan di Antiokialah, untuk
pertama kalinya, para pengikut Yesus disebut “Kristen.”

27 Pada waktu itu, beberapa orang dari Yerusalem yang mempunyai
kemampuan khusus untuk bernubuat datang ke Antiokia. 28 Salah satu
darimerekabernamaAgabus. Diaberdiri 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 sumbangan dan mengirimkannya
untuk membantu saudara-saudari seiman di provinsi Yudea. Mereka
sepakat memberikan sumbangan sebanyak mungkin— sesuai dengan
kemampuanmasing-masing. 30Hal itumereka laksanakan, lalumereka
mengutus Barnabas dan Saulus untuk menyerahkan dana itu kepada
para penatua orang-orang percaya di Yerusalem.

12

Herodes Agripamenganiaya saudara-saudari seiman
1 Pada waktu itu juga, Raja Herodes menyuruh tentara-tentaranya

untuk menangkap dan menganiaya beberapa orang saudara-saudari
seiman. 2 Dan dia menyuruh tentara-tentaranya untuk membunuh
Yakobus— saudara Yohanes, dengan pedang. 3 Waktu dia melihat
bahwa pembunuhan itu membuat hati pemimpin-pemimpin Yahudi
senang, lalu dia menyuruh para tentaranya untuk menangkap Petrus
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juga. Hal itu terjadi pada pekan perayaan Paskah.* 4 Ketika Petrus
ditangkap dan dipenjarakan, Herodes menyuruh empat kelompok ten-
tara untuk menjaga dia. Masing-masing kelompok terdiri dari empat
orang tentara. Dia berencanamengadili Petrus di depanumumsesudah
Hari Raya Paskah. 5 Sementara Petrus ditahan dalam penjara, jemaat
sungguh-sungguhmendoakan dia.

Malaikatmembebaskan Petrus dari penjara
6Padamalamharinya sebelumPetrusdiadili olehHerodespadabesok

harinya, Petrus sedang tidur dan terikat dengan dua rantai pada kedua
tentara yang ada di sebelah kiri dan kanannya. Ada juga tentara-
tentara lain yang sedang berjaga-jaga di pintu penjara. 7 Tiba-tiba
salah satu malaikat muncul di sana, dan terang bersinar di dalam
penjara itu. Lalu malaikat itu menyentuh Petrus pada bagian rusuknya
untuk membangunkan dia dan berkata, “Cepat bangun!” Saat itu
juga rantai-rantai itu terlepas dari tangan Petrus. 8 Lalu malaikat itu
berkata kepadanya, “Pakailah bajumu dan sandalmu.” Dan Petrus pun
melakukannya. Kemudianmalaikat ituberkata lagi, “Pakailah jubahmu
dan ikutlah saya.” 9 Lalu Petrus mengikuti malaikat itu keluar, tetapi
dia tidak berpikir bahwa yang dilakukan malaikat itu benar-benar
terjadi. Dia menyangka bahwa dia mendapat penglihatan. 10Mereka
melewati penjagaan pertama dan kedua, lalu mereka sampai di pintu
besi, yang adalah pintu menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan
sendirinya dan mereka pun keluar dari situ. Sesudah mereka berjalan
daripersimpangan jalanke 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 su-
dah mengutus malaikat-Nya untuk menyelamatkan saya dari tangan
Herodes dan dari semua rencana jahat orang Yahudi.”

12 Ketika 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 untukmem-
buka pintu. Dia bekerja sebagai pembantu di rumah itu. 14 Waktu
Rode mengenal suara Petrus, karena dia sangat gembira, dia berlari
ke dalam dan lupa untuk membuka pintu. Lalu dia memberitahukan
kepada semua yang berkumpul, “Petrus sedang berdiri di depan pintu!”
15Lalumereka 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
merekamembuka pintu danmelihat dia, mereka heran sekali. 17Tetapi
Petrus memberi tanda dengan tangannya supaya mereka diam, lalu
dia menceritakan kepada mereka bagaimana TUHAN sudah mengelu-
arkan dia dari penjara. Sesudah itu, dia berkata kepada mereka,
“Beritahukanlah tentang hal ini kepada Yakobus† dan saudara-saudari
seiman yang lain.” Lalu dia pergi ke tempat lain.
* 12:3 Paskah Di sini ‘Paskah’ menerjemahkan satu kata dalam bahasa Yunani yang berarti
‘Hari Raya Roti Tanpa Ragi’— yang dirayakan selama satu minggu bersama dengan Hari Raya
Paskah. Lihat Kel. 12. † 12:17 Yakobus ini adalah adik Yesus, yang pada waktu itu menjadi
pemimpin jemaat Kristen di Yerusalem. Dialah juga yangmenulis Surat Yakobus.
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18 Besok paginya, para pengawal dan tentara-tentara itu menjadi
gempar tentang bagaimana Petrus bisa keluar dari dalam penjara.
19 Herodes menyuruh tentara-tentaranya yang lain untuk mencari
Petrus, tetapi mereka tidak menemukan dia. Lalu 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 daerahmereka bergantung kepada daerahHerodes untukmen-
dapatkan 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.

24Padawaktu ituFirmanAllahmasih terus tersebardan jumlahorang
yang percaya kepada Yesus semakin bertambah banyak.

25Sesudah Barnabas dan Saulusmenyelesaikan pelayananmereka di
Yerusalem, mereka kembali ke Antiokia. Markus— yang juga disebut
Yohanes, ikut bersamamereka.

13
Barnabas dan Saulus diberi tugas khusus

1Padawaktu itu, di antara saudara-saudari seimandiAntiokia adabe-
berapa orang yang mempunyai kemampuan khusus untuk bernubuat
atau mengajarkan Firman Allah. Mereka itu adalah Barnabas, Saulus,
Simeon— yang juga disebut Niger, Lukius— yang berasal dari Kirene,
danManaen. Manaen itu sudah dibesarkan bersama-samadenganRaja
Herodes. 2Waktu mereka sedang mengikuti pertemuan khusus untuk
memuji TUHAN dan berpuasa, Roh Kudus berkata kepadamereka, “Tu-
gaskan Barnabas dan Saulus untuk melakukan pekerjaan yang sudah
Aku siapkan bagi mereka.”

3 Jadi, sesudahmereka berpuasa dan berdoa lagi, merekameletakkan
tangan pada Barnabas dan Saulus sebagai tanda bahwa mereka diser-
ahkan dan diutus untukmelakukan tugas itu.

Barnabas dan Saulus di pulau Siprus
4 Oleh karena diutus oleh Roh Allah, mereka pergi ke Seleukia, dan

dari sana mereka berlayar ke pulau Siprus. 5 Waktu mereka sampai
di kota Salamis, mereka menyampaikan berita keselamatan dari Allah
‡ 12:22 suara dewa Kumpulan orang Tirus dan Sidon ini tidak sungguh-sungguh berpikir
bahwa Herodes adalah dewa. Tetapi mereka mencoba menyenangkan Herodes supaya dia
bersedia berdamai kembali denganmereka.
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di rumah-rumah pertemuan orang Yahudi. Markus— yang dipanggil
Yohanes itu, juga ikut untukmembantumereka.

6-8 Lalu mereka mengunjungi semua tempat di pulau itu sampai
mereka tiba di kota Pafos. Di sana mereka bertemu dengan seorang
tukang sihir dan nabi palsu yang bernama Bar-Yesus— yang juga di-
panggil Elimas dalam bahasa Yunani. Dia adalah orang Yahudi. Dia
sudah menjadi teman dengan gubernur di pulau itu yang bernama
Sergius— yang juga disebut Paulus, seorang yang pintar. Lalu gubernur
memanggil Barnabas dan Saulus, karena dia mau mendengar berita
dari Allah itu. Tetapi Elimas menentang mereka berdua, dan berusaha
supaya gubernur itu tidak percaya kepada Yesus. 9 Tetapi Saulus—
yang juga disebut Paulus, saat itu dikuasai Roh Kudus danmemandang
Elimas 10 lalumenegur dia, “Kamu ini anak iblis! Hatimu penuh dengan
penipuan dan ajaran sesat. Kamu adalah musuh dari semua hal yang
benar! Kapan kamu berhenti untuk memutar-balikkan jalan TUHAN!
11 Awas! TUHAN sekarang memukulmu, dan kamu akan menjadi
buta untuk sementara. Bahkan kamu tidak akan bisa melihat sinar
matahari.”
Lalu tiba-tiba ada sesuatu seperti kabut yang gelap menutupi Elimas.

Dan dia berjalan meraba-raba dan berusaha mencari orang untuk
memegang tangannya dan membawa dia pergi. 12 Waktu gubernur
melihat apa yang terjadi itu, dia menjadi percaya kepada Yesus, karena
dia heran sekali dengan ajaran tentang Tuhan Yesus.

Paulus dan Barnabas pergi ke Antiokia di provinsi Pisidia
13Dari kota Pafos, Paulus dan teman-temannya berlayar ke Perga, di

provinsi Pamfilia. Di situ, tiba-tiba Markus meninggalkan mereka dan
kembali lagi ke Yerusalem. 14Dari Perga, Paulus dan Barnabas pergi ke
Antiokia, di provinsi Pisidia. Pada Hari Sabat, mereka masuk ke rumah
pertemuan orang Yahudi dan duduk di situ. 15 Sesudah pembacaan
dari Hukum Taurat dan salah satu tulisan nabi, pemimpin-pemimpin
rumah pertemuan itu mengirim pesan kepada Paulus dan Barnabas.
Katamereka, “Saudara-saudara, kalau adadi antara kalianberduayang
bisamemberikan suatu nasihat untukmenguatkan kami di sini, silakan
sampaikan sekarang.”

16 Lalu Paulus berdiri dan memberi tanda dengan tangannya bahwa
dia mau berbicara, katanya, “Orang-orang Yahudi dan orang-orang
bukan Yahudi yang sudah menjadi penyembah Allah, dengarkanlah
saya! 17 Allah bangsa Israel sudah memilih nenek moyang kita. Dia
memberkati mereka ketika mereka tinggal sebagai pendatang di Mesir,
sehingga mereka menjadi bangsa yang besar. Lalu dengan kuasa-Nya
yang besar, Dia membawamereka keluar dari negeri itu. 18Dan selama
empat puluh tahun mereka tinggal di padang gurun, Allah tetap sabar
dengan tingkah lakumerekayang jahat. 19LaluAllahmembinasakan tu-
juhbangsayangadadi tanahKanaandanmemberikan tanah itukepada
bangsa Israel untuk menjadi milik mereka. 20 Semua itu berlangsung
selama empat ratus lima puluh tahun.
“Sesudah itu, Allah mengangkat hakim-hakim untuk memimpin

mereka sampai kepada hakim yang terakhir — yaitu Samuel, yang
juga seorang nabi. 21 Pada waktu itu bangsa Israel meminta supaya
mereka dipimpin oleh seorang raja. Lalu Allah menunjuk Saul— anak
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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 yang Allah katakan
tentang Daud, ‘Aku sudah tahu tentang Daud— anak Isai itu, bahwa
diamempunyai hati yang sesuai dengan keinginanhati-Ku. Dialah yang
akanmelakukan semua yang Akumau.’

23 “Jadi, seperti yang sudah Allah janjikan, Dia mengangkat Seo-
rang dari keturunan Daud untuk menyelamatkan Israel— yaitu Yesus.
24 Sebelum kedatangan-Nya, Yohanes sudah mengajar bahwa semua
orang Israelharusdibaptis sebagai tandabahwamereka sudahbertobat
dari dosa-dosa mereka. 25 Dan waktu Yohanes hampir menyelesaikan
tugasnya, dia bertanya, ‘Menurut kalian, saya bertugas dengan jabatan
apa? Saya bukanlah Orang yang kalian nanti-nantikan itu. Tetapi Dia
akan datang sesudah saya. Saya sendiri tidak layak untukmelayani Dia
— sekalipun hanya untukmembuka tali sandal-Nya saja.’

26 “Saudara-saudari yang berasal dari keturunan Abraham, dan
kalian orang-orang bukan Yahudi yang sudah menjadi penyembah
Allah: Berita tentang keselamatan ini dikirim oleh Allah kepada
kita! 27Tetapi orang-orang Yerusalem bersama dengan para pemimpin
mereka tidakmenyadari bahwa Yesus adalah Raja Penyelamat. Mereka
juga tidakmengerti tulisan para nabi yang dibacakan setiap Hari Sabat.
Lalu secara tidak sadar,merekamenggenapi nubuatan nabi-nabi ketika
mereka menjatuhkan hukumanmati atas Dia. 28Padahal 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 sekarangkamimenyampaikankepadakalianKabarBaik yang
sudah Allah janjikan kepada nenek moyang 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.’✡
34Dan sesuai dengan janji Allah, Diamenghidupkan Yesus kembali dari
kematian, supaya tubuh-Nya tidak hancur dalam kubur. Karena Allah
sudah berjanji kepada kita,
‘Aku akan memberikan kepada kalian berkat yang kudus dan yang

pantas untuk dipercaya—
yaitu yang sudah Aku janjikan kepada Daud.’✡

35 Jadi Daud juga berkata kepada Allah dalam bagian lain dari buku
Mazmur,
✡ 13:33 Mzm. 2:7 ✡ 13:34 Yes. 55:3
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‘Engkau tidak akan membiarkan mayat Hamba-Mu yang kudus itu
hancur dalam kubur.’✡

36 Perkataan itu bukan tentang Daud sendiri. Karena sesudah dia
melayani Allah selama hidupnya, dia jugameninggal. Dan kuburannya
ada di tempat yang sama di mana keluarganya dikuburkan. Jadi mayat
Daud memang hancur di situ. 37 Tetapi yang Allah maksudkan adalah
Yesus! Dialah yang sudah Allah hidupkan kembali dari kematian dan
yang mayat-Nya tidak hancur dalam kubur! 38 Jadi Saudara-saudari,
kalian juga harus tahu bahwa hanya melalui Yesuslah dosa-dosa kita
bisa diampuni. 39 Artinya semua dosa kita yang dulu tidak bisa di-
hapuskan melalui persembahan-persembahan kurban yang dilakukan
sesuai dengan Hukum Musa sekarang sudah dihapuskan bagi setiap
orang yang percaya kepada Yesus. Hanya melalui percaya kepada
Yesus kita menjadi benar di mata Allah! 40Oleh karena itu, hendaklah
Saudara-saudari waspada, supaya apa yang Allah sampaikan melalui
nabi-Nya tidak terjadi pada kalian:
41 ‘Perhatikanlah baik-baik, kalian yang sukamengejek waktumenden-

gar Firman-Ku!
Kalian akanmerasa heran, lalu hilang dari dunia ini.

Karena Aku sedangmelakukan sesuatu dalam zaman ini
yang tidakmungkin kalian percayai—
biarpun orangmenjelaskannya kepada kalian.’ ”✡

42 Ketika Paulus dan Barnabas keluar dari rumah pertemuan itu,
mereka berulang kali diminta supaya berbicara lagi tentang hal yang
sama pada Hari Sabat berikutnya. 43 Waktu mereka sedang bubar
dari rumah pertemuan itu, banyak orang Yahudi dan penyembah Allah
yang sudah masuk agama Yahudi mengikuti Paulus dan Barnabas. Ke-
dua rasul itu mengajar dan menekankan supaya orang-orang itu tetap
berpegang kepada kebaikan hati Allah yang sudah diberikan kepada
kita melalui Yesus.

44 Pada Hari Sabat berikutnya hampir semua orang di kota itu
berkumpul untuk mendengar penyampaian Firman Allah. 45 Tetapi
waktu sebagian dari orang Yahudi yang 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 dis-
ampaikan lebih dulu kepada kalian orang Yahudi. Tetapi karena
kalian tidak mau menerimanya, itu artinya kalian sudah menganggap
diri kalian tidak pantas menerima hidup yang selama-lamanya. Oleh
karena itu, sekarang kami meninggalkan kalian dan pergi melayani
bangsa yang bukan Yahudi. 47 Karena Allah sudah menyuruh kami
dengan berkata,
‘Aku sudah memberi tugas kepada kalian untuk menerangi orang yang

bukan Yahudi,
supaya kalianmenyampaikan berita keselamatan sampai ke ujung-
ujung bumi.’ ”✡

48WaktuorangyangbukanYahudimendengarhal itu,mereka senang
dan memuji Allah untuk berita itu. Dan semua orang yang sudah
✡ 13:35 Mzm. 16:10 ✡ 13:41 Hab. 1:5 ✡ 13:47 Yes. 49:6
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ditentukan oleh Allah untuk menerima hidup yang selama-lamanya
menjadi percaya.

49 Lalu berita keselamatan tentang Tuhan Yesus tersebar ke seluruh
daerah itu. 50 Tetapi orang Yahudi yang tidak senang kepada mereka
berdua menghasut orang-orang penting di kota itu, termasuk ibu-
ibu terkemuka yang sudah masuk agama Yahudi. Mereka menim-
bulkan penganiayaan terhadap Paulus dan Barnabas, dan akhirnya
mengusir mereka berdua dari daerah itu. 51 Tetapi Paulus dan Barn-
abas melepaskan debu dari kaki mereka* sebagai peringatan kepada
pendudukkota itubahwaAllahakanmenghukummereka. Lalumereka
pergi ke kota Ikonium. 52 Tetapi pengikut-pengikut Yesus yang baru di
Antiokia tetap hidup dengan sukacita dan dikuasai Roh Kudus.

14
Paulus dan Barnabas di Ikonium, ibukota provinsi Likaonia

1Ketika tiba di Ikonium, Paulus dan Barnabas pergi ke rumah perte-
muan orang Yahudi dan mengajar tentang Yesus di sana, sama seperti
yang mereka lakukan di Antiokia. Mereka mengajar dengan penuh
kuasa sehingga banyak orang Yahudi dan orang yang bukan Yahudi
menjadi percaya kepada Yesus. 2 Tetapi sebagian orang Yahudi yang
tidak percaya menghasut orang yang bukan Yahudi, supaya mereka
tidak senang kepada orang-orang yang percaya itu. 3 Tetapi Paulus
dan Barnabas tinggal lama di sana dan mengajar dengan berani ten-
tang kebaikan hati TUHAN. Dan TUHANmenguatkan kesaksianmereka
dengan memberikan kuasa kepada mereka untuk melakukan banyak
keajaiban. 4Akhirnyapendudukkota itu terbagimenjadiduakelompok.
Karena ada yang berpihak kepada orang-orang Yahudi, dan ada yang
berpihak kepada kedua rasul itu.

5Kemudian sebagian orang Yahudi dan yang bukan Yahudi bersama
para pemimpin kota itu bersepakat untuk menyiksa dan melempari
Paulus dan Barnabas dengan batu. 6Tetapi waktu kedua rasul menden-
gar tentang rencana itu, mereka melarikan diri ke daerah yang lain di
provinsi Likaonia— yaitu ke daerah di sekitar kota Listra dan Derbe.
7Dan di sanamereka terus menyampaikan Kabar Baik tentang Yesus.

Paulus di kota Listra dan Derbe
8 Di Listra ada seseorang yang sudah lumpuh sejak lahir dan belum

pernahberjalan. 9Ketikaorang itu sedangmendengarPaulusberbicara,
Paulus memandang dia dan sadar bahwa orang itu mempunyai keyak-
inan 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.

11Waktuorangbanyakmelihat apayang sudahdibuat Paulus,mereka
berteriak-teriak dalam bahasa Likaonia, “Dewa-dewa kita sudah turun
ke tengah-tengah kita dalam bentuk manusia!” 12 Lalu mereka mulai

* 13:51 melepaskan debu dari kaki mereka merupakan peringatan kepada penduduk suatu
kampung atau kota yang akanmenanggung hukuman Allah. Karena ketika para pemberita Fir-
man Allah datang menyampaikan berita keselamatan, penduduk kampung atau kota tersebut
tidak mau mendengarkannya. Hal itu juga sebagai tanda bahwa para pemberita bebas dari
kesalahan, karenamerekamenyampaikan berita itu dengan setia.
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memanggil Barnabas dengan nama Zeus,* dan Paulus dengan nama
Hermes,† karena dia yang banyak bicara. 13 Kebetulan rumah ibadah
untuk dewa Zeus berada dekat sekali dengan kota itu. Karenamenden-
gar bahwa kedua dewa mereka sudah turun, imam yang bekerja di
rumah ibadah itu datang dengan membawa sapi-sapi jantan untuk
dipersembahkan kepada Paulus dan Barnabas. Dia 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 berkatadengan suarakeras, 15“Teman-teman, jangan
lakukan itu! Kami hanya orang biasa— sama seperti kalian. Kami
datang ke sini untuk mengajar kalian tentang berita keselamatan su-
paya 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 kalian untuk menunjukkan bahwa Dia memang
ada. Sebagai contoh, Dia memberikan kepada kalian hujan dari langit,
tanaman yang memberikan hasil yang banyak, makanan yang cukup,
dan hati yang gembira.” 18 Biarpun mereka berdua bicara seperti itu,
mereka hampir tidak berhasil mencegah orang banyak itu untukmem-
persembahkan kurban untuk menghormati mereka berdua. Tetapi
akhirnya persembahan itu tidak jadi diadakan.

19 Lalu beberapa orang Yahudi dari Antiokia dan Ikonium datang
ke situ. Mereka mempengaruhi orang banyak itu supaya memihak
kepada mereka. Lalu orang banyak itu melempari Paulus dengan batu
dan menyeret dia ke luar kota, karena mereka menyangka dia sudah
mati. 20 Tetapi waktu orang-orang yang sudah mulai ikut Yesus berdiri
mengelilingi Paulus, dia berdiri dan masuk lagi ke dalam kota. Lalu
besoknya dia berangkat ke Derbe bersama Barnabas.

Kedua rasul kembali ke Antiokia di provinsi Siria
21 Di kota Derbe, Paulus dan Barnabas memberitakan kabar kese-

lamatan dan banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Sesudah
itu, mereka kembali lagi ke Listra, Ikonium, dan kota Antiokia— yang
di provinsi Pisidia. 22 Di kota-kota itu, mereka berdua menguatkan
hati orang-orang percaya untuk tetap memegang keyakinan mereka
kepada Yesus. Mereka berkata, “Kita harusmelalui banyak penderitaan
sebelum masuk ke dalam kerajaan Allah.” 23 Mereka juga memilih
penatua-penatua untuk setiap jemaat. Dan sesudah mereka semua
berdoa dan berpuasa, Paulus dan Barnabas menyerahkan penatua-
penatua itu ke dalam tangan Yesus— yaitu Tuhan yang sudah mereka
percayai.

24 Dan sesudah itu, mereka berdua berjalan kembali melewati
provinsi Pisidia, lalu tiba di provinsi Pamfilia. 25Mereka mengajarkan
berita keselamatan sekali lagi di kota Perga, lalu turun ke kota Atalia.

* 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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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 demikian mereka berdua sudah menyelesaikan tugas yang
dipercayakan kepadamereka.

27 Waktu mereka tiba di Antiokia, Paulus dan Barnabas
mengumpulkan jemaat dan menceritakan semua yang sudah Allah
lakukan melalui mereka berdua. Mereka juga berkata, “Allah memang
sudah membuka pintu kesempatan supaya banyak orang yang bukan
Yahudi percaya kepada Yesus.” 28 Lalu mereka tinggal dalam waktu
yang lama dengan saudara-saudari seiman di kota itu.

15
Pertemuan di Yerusalem

1 Pada saat itu juga, ada beberapa orang yang datang dari provinsi
YudeakeAntiokia yangmengajar saudara-saudari yangmengikut Yesus
seperti ini, “Kalau kalian yang bukan Yahudi tidak mengikut adat
sunat seperti yang Musa ajarkan, kalian tidak akan selamat.” 2 Tetapi
Paulus dan Barnabas sangat tidak setuju dengan ajaran itu. Sesudah
perdebatanyangserius terjadidi antaramereka, semuasaudara seiman
memutuskan untuk mengirim Paulus dan Barnabas serta beberapa
orang lain untuk pergi kepada para rasul dan penatua seluruh orang
percaya di Yerusalem untukmembahasmasalah itu.

3 Jadi, dengan dukungan dari jemaat, mereka pergi ke Yerusalem.
Waktu mereka melewati provinsi Fenisia dan Samaria, mereka juga
mengunjungi saudara-saudari seiman di situ dan menceritakan
bahwa banyak orang bukan Yahudi sudah bertobat dan mengikut
Yesus. Mendengar hal itu, saudara-saudari seiman itu menjadi sangat
bersukacita. 4Pada waktu mereka tiba di Yerusalem, mereka disambut
dengan baik oleh para rasul dan penatua serta saudara-saudari seiman
yang lain. Lalu Paulus dan Barnabas melaporkan semua yang sudah
Allah lakukan melalui mereka. 5Tetapi beberapa saudara seiman yang
sebelumnya termasuk anggota kelompok Farisi berdiri dan berkata,
“Orang-orang percaya yang bukan orang Yahudi harus disunat, dan kita
perlu menyuruhmereka untukmenaati semua HukumMusa.”

6 Kemudian rasul-rasul dan para penatua berkumpul untuk mem-
bicarakan masalah itu. 7 Sesudah perdebatan yang panjang, Petrus
berdiri dan berkata, “Saudara-saudara, kalian tahu bahwa sejak dulu
Allah sudah memilih saya dari antara kalian, menjadi orang yang
pertama untuk memberitakan Kabar Baik kepada orang yang bukan
Yahudi supaya mereka menjadi percaya. 8 Dan Allah, yang mengenal
hati setiap orang, sudah menerima orang yang bukan Yahudi itu. Allah
menunjukkan hal itu kepada kita ketika Dia memberikan Roh Kudus
kepada mereka sama seperti yang sudah diberikan-Nya kepada kita.
9 Dan Allah sama sekali tidak membeda-bedakan antara kita dengan
mereka. Sama seperti yang terjadi dengan kita, saat mereka percaya,
Allahmembersihkan hati mereka. 10 Jadi sekarang, kenapa kalianmen-
guji Allah dengan menyusahkan saudara-saudari seiman yang bukan
Yahudi itu? Baik kita maupun nenekmoyang kita tidak pernahmampu
melakukan seluruh Hukum Taurat itu. Kenapa membebani mereka
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dengan semua itu? 11Sebaliknya, kita percaya bahwa kita orang Yahudi
hanya bisa diselamatkan melalui kebaikan hati Tuhan Yesus. Dan hal
itu juga sama untukmereka yang bukan Yahudi.”

12Lalu semua yang hadirmenjadi diamdanmendengarkanBarnabas
dan Paulus, yang menceritakan semua keajaiban yang sudah Allah
lakukanmelaluimereka di antara orang yang bukanYahudi. 13Sesudah
mereka berdua selesai berbicara, Yakobus berkata, “Saudara-saudara,
dengarkan saya. 14 Petrus sudah menceritakan kepada kita bagaimana
untuk pertama kalinya Allah menunjukkan kebaikan hati-Nya kepada
orang yang bukan Yahudi— dimana banyak orang diangkat dari antara
mereka menjadi umat-Nya. 15 Hal itu terjadi sesuai dengan apa yang
sudah dinubuatkan oleh salah satu nabi, seperti yang tertulis,
16 ‘Sesudah itu, Aku akan kembali dan membangun lagi kerajaan Daud

yang sudah rusak.
Hal itu seperti kemah yang sudah roboh.
Tetapi Aku akanmembangun danmendirikan kemah itu kembali.

17 Aku akan mengerjakan hal itu supaya sisa manusia yang masih
tertinggal akanmencari TUHAN—

termasuk semua bangsa yang bukan Yahudi,
yaitu mereka yang sudah Aku pilih untukmenjadi umat-Ku.

Begitulah kata TUHAN, yang akanmelaksanakan hal ini.’*
18 ‘Dialah yang sudah memberitahukan tentang rencana-rencana-Nya

ini jauh sebelum hal-hal itu terjadi.’ ”✡
19 Lalu Yakobus melanjutkan, “Karena itu, menurut pendapat saya,

jangan kita menyusahkan orang yang bukan Yahudi yang sudah mulai
bertobat dan kembali kepada Allah. 20 Tetapi kita perlu menulis surat
kepadamereka untukmemberitahu supayamereka
jangan makan daging yang menjadi najis karena sudah dipersem-

bahkan kepada berhala,
atau daging binatang yang dibunuh dengan dicekik lehernya,
atau apa saja yangmengandung darah,
dan janganmelakukan dosa percabulan.
21Larangan-larangan ini bukanhalbarubagimereka, karena sejakdulu
sampai sekarang Hukum Musa sudah diajarkan setiap Hari Sabat di
dalam rumah pertemuan orang Yahudi di setiap kota.”

Surat kepada saudara-saudari seiman yang bukan Yahudi
22 Kemudian para rasul dan penatua bersama-sama dengan seluruh

jemaatmemutuskanuntukmemilih danmengutus beberapa orangdari
antaramereka ke Antiokia bersama Paulus dan Barnabas. Lalumereka
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:
“Salam kepada semua saudara-saudari seiman yang bukan orang
Yahudi yang ada di kota Antiokia dan tempat-tempat lain di provinsi
Siria dan Kilikia. Surat ini dari rasul-rasul dan para penatua seluruh
orang percaya di Yerusalem— yaitu saudara-saudara kalian.

* 15:17 Kutipan ini dari Am. 9:11-12 dalam penerjemahan ke dalam Bahasa Yunani yang
disebut LXX. ✡ 15:18 Yes. 45:21



Kisah 15:24 317 Kisah 15:40

24Kami sudahmendengar 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 keyak-
inan kalian masing-masing. Tetapi kami tidak mengutus mereka
untuk datang mengajar kalian. 25 Karena itu, kami semua dengan
sehati memutuskan untukmemilih 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. 28 Karena
pendapat Roh Kudus dan juga kami adalah untuk tidak membebani
kalian dengan peraturan yang lebih dari hal-hal yang diperlukan—
yaitu:

29 Janganmakan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala,
atau daging binatang yang dibunuh dengan dicekik lehernya,
atau apa saja yangmengandung darah.
Dan janganmelakukan dosa percabulan.
Kalau kalianmenghindari hal-hal itu, kalian berbuat baik.
Sekian, dan salam dari kami.”
30 Jadi rombongan utusan itu meninggalkan Yerusalem dan pergi ke

Antiokia. Waktu tiba, mereka mengumpulkan jemaat dan menyam-
paikan isi surat itu. 31 Dan waktu surat itu dibacakan, jemaat sangat
bersukacitakarenanasihatdalamsurat itumenghiburmereka. 32Yudas
dan Silas juga mempunyai kemampuan khusus untuk menyampaikan
pesan yang diterima dari Roh Allah.† Jadimereka berbicara banyak un-
tuk menasihati dan menguatkan saudara-saudari seiman itu. 33-34Lalu
sesudah keduanya tinggal beberapa waktu lamanya di situ, jemaat
Antiokia mengutus mereka kembali kepada jemaat Yerusalem. Ketika
pamit, jemaat mendoakan mereka supaya Allah selalu melindungi
mereka.‡

35Tetapi Paulus danBarnabasmasih tinggal beberapawaktu 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, karena Markus sudah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak
melanjutkan pekerjaan pelayanan bersama mereka. 39Karena hal itu,
maka terjadilah perselisihan yang besar antara Paulus dan Barnabas
sehinggamereka berpisah. BarnabasmembawaMarkus dannaik kapal
ke pulau Siprus. 40 Tetapi Paulus memilih Silas, lalu mereka berangkat

† 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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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
dan Kilikia serta menguatkan keyakinan jemaat-jemaat yang ada di
sana.

16
Timotiusmenemani Paulus dan Silas

1 Lalu Paulus pergi juga ke kota Derbe dan Listra. Dan di sana
ada seorang pengikut Kristus yang bernama Timotius. Ibunya adalah
orangYahudi yang sudahpercayakepadaYesus, tetapi bapaknyaadalah
orang Yunani. 2 Semua saudara-saudari seiman di Listra dan Ikonium
mengatakan bahwa Timotius adalah orang baik. 3 Paulus mau supaya
Timotius ikut dengan mereka berdua. Jadi dia menyunat Timotius
supayaorang-orangYahudibisamenerimadia. Paulus tidakmauterjadi
persoalan, karena semua orang di daerah itu tahu bahwa bapaknya
Timotius adalah orang Yunani. 4Waktu mereka berkunjung dari satu
kotakekota lain,merekamenyampaikankepada jemaat-jemaat tentang
peraturan-peraturan yang sudah diputuskan oleh rasul-rasul dan para
penatua di Yerusalem. 5 Dengan demikian, jemaat-jemaat dikuatkan
dalam keyakinan mereka, dan setiap hari jumlah orang percaya se-
makin bertambah.

Penglihatan Paulus tentang kebutuhan orang-orang di provinsi Make-
donia

6Lalu Paulus dan mereka yang menyertai dia melakukan perjalanan
melalui provinsi Frigia dan Galatia, karena mereka dilarang oleh Roh
KudusuntukmengabarkanberitakeselamatandiprovinsiAsia. 7Waktu
mereka tiba di perbatasan provinsi Misia, mereka beberapa kali men-
coba 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
malamituTUHANmemberikanpenglihatankepadaPaulus. Diamelihat
seseorang dari provinsi Makedonia berdiri dan memohon kepadanya,
“Datanglah ke Makedonia dan tolonglah kami!” 10 Lalu sesudah Paulus
mendapat penglihatan itu, kami— termasuk saya, Lukas,† langsung
bersiap-siap untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan
itu kami menyimpulkan bahwa Allah sudah memanggil kami untuk
memberitakan Kabar Baik kepada orang-orangMakedonia.

Lidia percaya kepada Yesus
11 Lalu kami naik kapal dari Troas dan berlayar langsung ke pulau

Samotrake, dan pada hari berikutnya kami tiba di kota Neapolis. 12Dari
sana kami berjalan ke kota Filipi— yaitu kota terpenting di Makedonia,

* 16:7 Roh Yesus Dalam bahasa Yunani, ayat 6 mengatakan “Roh Kudus”— yaitu Roh Allah,
sedangkan ayat ini mengatakan “Roh Yesus.” Karena persatuan antara Allah Bapa dan
Anak-Nya, maka tidak ada perbedaan, dan kedua nama tersebut menunjukkan Pribadi yang
sama. † 16:10 kami … Dengan menggunakan ‘kami’ di mana dulu menggunakan “mereka,”
Lukasmenunjukkanbahwadia ikutdalamperjalananbersamaPaulusdariTroas. Ternyata juga
di ayat 40 bahwa dia tidak ikut waktu Paulus berangkat dari kota Filipi. Tetapi Lukasmulai ikut
Paulus lagi di 20:5–21:18 dan 27:1-28.
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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 mendap-
atkan tempat itu, kami duduk dan berbicara dengan beberapa perem-
puan yang sudah berkumpul di sana. 14 Salah satu dari mereka adalah
seorang perempuan bernama Lidia yang berasal dari kota Tiatira.
Dia pedagang kain ungu, dan dia sudah menjadi penyembah Allah,
walaupun dia bukan orang Yahudi. Waktu dia mendengarkan Paulus,
TUHAN membuka hatinya dan dia percaya kepada apa yang diajarkan
oleh Paulus. 15 Jadi dia dan semua orang yang tinggal di rumahnya
dibaptis. Lalu Lidia mengundang kami ke rumahnya. Katanya, “Kalau
kalian menganggap bahwa saya benar-benar percaya kepada Tuhan
Yesus, mari masuk dan menumpang di rumah saya.” Dan dengan
senang hati kami setuju untukmenumpang di rumahnya.

Paulus dan Silas di penjara
16 Pada hari yang lain waktu kami sedang pergi ke tempat berdoa di

pinggir sungai itu, kami berhadapan dengan seorang perempuan pera-
mal, dan perempuan itu adalah hamba dari beberapa orang majikan.
Perempuan itu sudah dirasuki oleh setan yang membuat dia mampu
untukmeramalkanapayangakan terjadipadawaktuyangakandatang.
Dan setiap orang yang datang kepada peramal itu untuk diramal masa
depannya harus memberikan uang dulu kepada majikannya. Jadi
majikan-majikannyamendapat banyak uang karena peramal itu. 17Dia
mengikuti Paulus terus dan juga kami sambil berulang-ulang berteriak,
“Orang-orang ini adalah hamba Allah Yang Mahatinggi. Mereka mem-
beritakan kepada kita tentang jalan keselamatan.” 18 Berhari-hari dia
melakukan hal itu sampai Paulus tidak bisa menahan kemarahannya
lagi. Jadi Paulus berbalik dan berkata kepada setan itu, “Atas nama
Kristus Yesus, saya perintahkan supaya kamu keluar dari perempuan
ini!” Dan saat itu juga setan itu keluar.

19 Tetapi waktu para majikan perempuan itu melihat bahwa mereka
tidak akan mendapatkan keuntungan lagi dari hasil pekerjaannya,
mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka berdua ke
tempat pertemuan umumdi pasar untukmenghadap kepada para peja-
bat kota. 20Lalu di hadapan para pejabat majikan-majikan itu berkata,
“Orang-orang ini adalah orang Yahudi yang mengacaukan penduduk
kota ini! 21Merekamengajarkan adat istiadat orang Yahudi, dan kita se-
bagaiwarga negara Roma tidak pantasmengikuti ataumelakukannya!”

22 Lalu orang banyak juga ikut menentang kedua rasul itu. Dan
pejabat-pejabat itu merobek-robek pakaian Paulus dan Silas sampai
mereka telanjang, lalu pejabat-pejabat itu memerintahkan supaya
mereka berdua dipukuli dengan tongkat. 23 Sesudah dipukuli sampai
babak belur, mereka dimasukkan ke dalam penjara. Pejabat-pejabat
kota menyuruh kepala penjara supaya menjaga mereka dengan ketat.

‡ 16:12 warga negara RomaKota Filipi dibuka oleh penduduk kota Roma yang pindah ke sana,
jadi merekamasih dianggap sebagai warga negara Roma danmempunyai hak khusus.
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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. 27Lalu
kepala penjara itu terbangun. Pada waktu dia melihat bahwa pintu-
pintu penjara itu sudah terbuka, diamencabut pedangnyauntukbunuh
diri,§ karena dia mengira bahwa semua tahanan sudahmelarikan 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 seharusnya dilakukan oleh semua
orang yang tinggal di dalam rumahmu.” 32-34 Lalu malam itu juga,
kepala penjara itu membawa mereka berdua ke rumahnya, member-
sihkan luka-luka mereka dan memberi mereka makan. Jadi mereka
menyampaikanKabarBaik tentangTuhanYesus kepadadia dankepada
semuaorangyang tinggal di rumahnya. Kemudiandiadanyang lainnya
dibaptis, danmereka semua bergembira karenamereka sudah percaya
kepada Allah.

35 Lalu besok paginya para pejabat mengirimkan beberapa petugas
keamanan kota kepada kepala penjara itu untuk memberitahukan,
“Lepaskanlah kedua orang itu.”

36Kemudian kepala penjara itu menyampaikan kepada Paulus, “Para
pejabat sudah menyuruh supaya Tuan-tuan dibebaskan. Jadi sekarang
kalian boleh keluar dan pergi dengan selamat.”

37 Lalu Paulus berkata kepada para petugas keamanan itu, “Kami
warga negara Roma,* tetapi pejabat-pejabat kota ini sudah menyuruh
supaya kami dipukuli di depan umum, dan itu dibuat tanpa mene-
mukan kesalahan apa pun pada kami! Lalu tanpa alasan mereka
memasukkan kami ke dalam penjara. Dan sekarang mereka mau kami
pergi secara diam-diam. Tentu saja kami tidak mau! Mereka sendiri
yang harus datang kemari danmengantar kami ke luar!”

38Laluparapetugas keamanan itu pergimelaporkankata-kata Paulus
kepada pejabat-pejabat itu. Waktu mereka mendengar bahwa Paulus
dan Silas adalah warga negara Roma, mereka menjadi takut. Karena
kalau hal itu dilaporkan kepada atasan mereka, mereka bisa kena
hukuman. 39Makamerekadatang danmintamaaf. Sesudahmengantar

§ 16:27 bunuh diri Kepala penjara mau bunuh diri karena dia takut mendapat hukuman dari
penguasa. Pada waktu itu, kalau tahanan lari atau dilepaskan, yang menjaga mereka akan
dibunuh. * 16:37 warga negara Roma Undang-undang Roma menentukan bahwa warga
negara Roma tidak boleh dipukul sebelum diadili.
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Paulus dan Silas ke luar, mereka memohon supaya keduanya mening-
galkan kota itu. 40 Sesudah itu, mereka berdua pergi ke rumah Lidia.
Dan waktu mereka sudah bertemu dan menghibur saudara-saudari
seiman, mereka pergi meninggalkan kota itu.

17
Paulus dan Silas di kota Tesalonika

1 Sesudah itu, Paulus dan Silas pergi ke kota Tesalonika melalui kota
Amfipolis dan Apolonia. Di kota itu sudah ada rumah pertemuan
orang Yahudi. 2 Maka sesuai dengan kebiasaannya, Paulus pergi ke
rumah pertemuan itu. Dan selama tiga kali Hari Sabat berturut-
turut dia berdiskusi dengan orang-orang Yahudi tentang Kitab Suci.
3 Berdasarkan tulisan para nabi dia menjelaskan dan membuktikan
bahwaKristusharusmenderita, lalumati, dankemudianhidupkembali
dari kematian. Paulus menegaskan, “Yesus yang sedang saya beritakan
kepadamu, Dialah Kristus* yang dijanjikan itu.” 4 Kemudian sebagian
dari mereka menjadi percaya dan bergabung dengan Paulus dan Silas
— termasuk sejumlah besar orang Yunani yang sebelumnya sudah
menjadi 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 mengang-
gur di pasar, dan bersama gerombolan itumerekamembuat kerusuhan
besar di kota itu. Kemudian mereka menyerang rumah Yason untuk
mencari Paulus dan Silas, dengan maksud untuk menyeret mereka ke
hadapanorangbanyak. 6Tetapi ketikamereka tidakmenemukankedua
rasul itu, maka Yason dan beberapa saudara seiman yang lain diseret
kepada para pejabat kota. Mereka berteriak, “Orang-orang terkenal
yang sudahmenyebabkan kekacauan di seluruh dunia sekarang sudah
datang ke sini juga! 7 Dan Yason sudah menerima mereka di rumah-
nya. Mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perintah-
perintah raja kita di Roma, karenamerekamengatakan bahwa ada raja
lain yang bernama Yesus.”

8 Ketika mendengar perkataan mereka itu, orang banyak dan para
pejabat kota itumenjadimarah sehingga terjadi keributan. 9Maka para
pejabat kota itu memaksa Yason dan orang-orang percaya itu untuk
membayar denda sebagai jaminan bahwa kekacauan seperti ini tidak
akan terjadi lagi. Sesudah itu mereka dilepaskan.

Paulus dan Silas ke Berea
10 Lalu pada malam itu, saudara-saudari seiman di situ segera men-

girim Paulus dan Silas ke kota Berea. Sesudah sampai di sana, mereka
pergi ke rumah pertemuan orang Yahudi. 11Orang-orang di Berea lebih
terbuka kepada pengetahuan baru daripada orang-orang di Tesalonika.
Mereka senang mendengarkan ajaran dari Paulus dan Silas, dan setiap
harimerekamenyelidikiKitab Suci untukmembuktikankalauapayang
dikatakan Paulus dan Silas itu benar. 12 Oleh sebab itu banyak dari
antara mereka menjadi percaya— termasuk orang Yunani yang se-
belumnya sudahmenjadi penyembah Allah, baik beberapa perempuan
terkemukamaupun banyak laki-laki. 13Tetapi pada waktu orang-orang
Yahudi di Tesalonika mendengar bahwa Paulus sedang memberitakan
* 17:3 Kristus Lihat catatan di Kis. 2:36.
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Firman Allah lagi di Berea, mereka pergi ke sana untuk menghasut
orang banyak supaya terjadi lagi keributan. 14Oleh karena itu, saudara-
saudari seiman di sana segera mengirim Paulus ke daerah pantai,
tetapi Silas dan Timotius tetap tinggal di Berea. 15 Lalu mereka yang
mengantar Paulus membawa dia sampai ke kota Atena. Sesudah 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. 17 Oleh karena itu, dia sering ma-
suk ke rumah pertemuan orang Yahudi dan berbicara tentang Yesus
bersamaorangYahudi dan juga yangbukanYahudi yang sudahmenjadi
penyembahAllah. Dan setiap hari dia juga pergi ke pasar dan berbicara
tentang Yesus kepada siapa saja yang dia temui. 18 Lalu beberapa ahli
filsafat† dari aliran Epikuros dan Stoa mulai berdebat dengan Paulus.
Di antaramereka ada yang berkata, “Ajaran si pembual itu tidakmasuk
akal.” Dan yang lain berkata, “Rupanya dia berbicara tentang dewa-
dewa asing.” Mereka berkata seperti itu karena Paulus memberitakan
tentang Yesus dan khususnya bahwa Yesus hidup kembali dari kema-
tian. 19Lalu 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 kalian mempunyai banyak tempat untuk
menyembah dewa-dewa. Saya juga melihat tulisan pada salah satu
mezbah: ‘Kurban untuk dewa yang belum dikenal.’ Biarkanlah saya
memperkenalkan Dia yang kalian sembah tetapi tidakmengenal-Nya!

24 “Dialah Allah yang sudah menciptakan dunia ini dengan segala
isinya. Dan Dialah TUHAN yang berkuasa atas langit dan bumi. Jadi
Dia tidak tinggal di dalam rumah-rumah sembahyang yang dibangun
olehmanusia. 25Dia tidakmembutuhkanpertolonganmanusia. Karena
Dialah yang memberikan hidup, napas, dan segala sesuatu yang lain
kepada kita. 26 Dimulai dari satu orang, Allah menciptakan semua

† 17:18 ahli filsafat Orang yang punya banyak pengetahuan tentang ide-ide yang dianggap
benar menurut dunia sekuler. Sebagai contoh, aliran para pengikut Epikuros mengutamakan
untuk menikmati semua hal yang menyenangkan. Mereka tidak percaya bahwa dewa-dewa
(atau Allah) menghukum kejahatan sesudah manusia meninggal dunia. Sedangkan aliran Stoa
(para pengikut Zeno) mementingkan hidup yang benar dan perbuatan yang baik. Mereka
mengajar bahwa setiap orang harus menguasai dirinya. ‡ 17:19 Sidang Areopagus terdiri
dari kelompok pemimpin di Atena yangmempunyai tugas sama seperti hakim.



Kisah 17:27 323 Kisah 18:6

bangsa yang hidup di bumi ini. Dan Dialah yangmenentukan kapan se-
tiap bangsa maju atau mundur menjadi kerajaan, dan juga batas-batas
daerah kekuasaan mereka. 27 Lewat semua yang diperbuat-Nya itu,
Allah bermaksud supaya kita berusahamencari Dia— dengan harapan
kita menemukan-Nya, meskipun sebenarnya Dia tidak jauh dari kita
masing-masing. 28 Jadi seperti yang sudah biasa dikatakan, ‘Kita boleh
hidup, bergerak, danbernapashanyakarenakuasa-Nya.’ Danbeberapa
puisi yang dikarang oleh putra-putra daerahdi sini berkata, ‘Kita semua
adalah anak-anak-Nya.’

29 “Jadi, karena kita adalah ‘anak-anak-Nya,’ janganlah kita berpikir
bahwa Allah itu adalah sesuatu yang bisa manusia bayangkan atau ter-
buat dari emas, perak, atau batu, sesuai dengan kepintaran kita. 30Pada
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 menentukan satu hari di
mana Dia akan menghakimi semua manusia dengan adil. Pengadilan
itu akan dilakukan melalui satu Orang yang sudah ditetapkan-Nya.
Dan Allah sudah membuktikan hal itu kepada semua orang dengan
menghidupkan Orang itu kembali dari kematian.”

32 Ketika orang-orang itu mendengar Paulus berkata bahwa ada
Orang yang pernah dihidupkan dari kematian, ada di antara mereka
yang menertawakan Paulus. Tetapi yang lain berkata, “Kami mau
mendengarkan kamu berbicara lagi tentang hal ini.” 33 Jadi Paulus
meninggalkan mereka. 34 Tetapi ada beberapa dari mereka yang per-
caya kepada Yesus dan bergabung dengan Paulus. Termasuk di antara
mereka adalah Dionisius— yang adalah anggota Sidang Areopagus,
seorang perempuan bernama Damaris, dan beberapa orang lain juga.

18
Paulus di Korintus

1Sesudah itu, Paulusmeninggalkan 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 memerin-
tahkan 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 bersama mereka
berdua.

4 Setiap Hari Sabat Paulus pergi ke rumah pertemuan orang Yahudi
dan berbicara dengan semua orang yang hadir di situ— baik orang
Yahudimaupun yang bukan Yahudi. Dia berusahameyakinkanmereka
supaya percaya kepada Yesus. 5 Tetapi waktu Silas dan Timotius
datangdariMakedonia, Paulusmemberi diri sepenuhnyauntukmenga-
jarkan berita keselamatan kepada semua orang yang beragama Yahudi.
Dia terus saja memberi kesaksiannya bahwa Yesus adalah Kristus*
yang sudah dijanjikan Allah. 6 Tetapi waktu mereka melawan dan
menghina Paulus, dia mengebaskan debu dari jubahnya — sebagai
tanda bahwa mereka harus menanggung hukuman Allah, dan berkata
* 18:5 Kristus Lihat catatan di Kis. 2:36.
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kepadamereka, “Kalian sendiri yangakanmenanggunghukumanAllah
— bukan saya! Jadi, mulai sekarang, saya akan pergi mengajarkan
berita keselamatan kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi.”

7 Jadi Paulus meninggalkan rumah pertemuan itu dan masuk ke
rumahTitius— yang adadi sebelah rumahpertemuan itu. Titius— yang
juga disebut Yustus, adalah orang yang bukan Yahudi yang sebelumnya
sudah menjadi penyembah Allah. 8Krispus, kepala rumah pertemuan
itu, bersama semuakeluarganya jugapercaya kepadaTuhanYesus. Dan
banyak orang lain di Korintus yang mendengar ajaran Paulus menjadi
percaya, dan semua orang percaya itu dibaptis.

9Pada suatumalamTuhanberkatakepadaPaulusdalamsuatupengli-
hatan, “Jangan takut. Tetaplah mengajar dengan berani dan jangan
berdiam diri, 10 karena Aku menyertai kamu! Tidak ada seorang pun
yang akan menyusahkan kamu. Tetaplah mengajar, karena Aku sudah
memilih banyak orang di kota ini untuk menjadi umat-Ku.” 11 Lalu
Paulus pun tinggal dan tetap mengajarkan berita keselamatan di sana
selama satu setengah tahun.

Paulus dihadapkan kepada Galio
12 Tetapi pada waktu Galio menjabat sebagai gubernur provinsi

Akaya, para pemimpin orang Yahudi bersatu untuk melawan Paulus.
Mereka menangkap dan membawa dia ke depan Galio untuk diadili.
13 Mereka menuduh dia dengan 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 mendengar pengaduan kalian.
15 Tetapi pengaduan kalian hanyalah soal kata-kata dan nama-nama
yang terdapat dalam hukum agama Yahudi saja. Hal-hal seperti itu
bisa kalian urus sendiri. Saya menolak menjadi hakim untuk hal-
hal yang seperti itu.” 16 Lalu Galio menyuruh supaya mereka diusir
dari ruang pengadilan. 17 Pada waktu orang-orang Yahudi itu sedang
diusir, beberapa petugas keamanan yang melakukan itu menangkap
Sostenes— yaitu pemimpin rumah pertemuan Yahudi, lalu memukul-
nya. Walaupun dia dipukul di tengah-tengah ruang pengadilan itu,
Galio sama sekali tidakmau peduli.

Paulus kembali ke Antiokia di provinsi Siria
18 Sesudah itu, Paulus masih tinggal beberapa bulan lagi di Korintus.

Laludia pamit kepada saudara-saudari seimandanberlayar keprovinsi
Siria bersama Priskila dan Akwila. Ketika di kota pelabuhan Kengkrea,
sebelum berangkat, Paulus mencukur rambutnya sesuai dengan adat
Yahudi, sebagai tanda bahwa dia sudah menetapkan perjanjian den-
gan TUHAN. 19-21 Pada waktu mereka tiba di Efesus, Paulus masuk ke
rumah pertemuan orang Yahudi dan berdiskusi dengan orang Yahudi
yang hadir di situ. Mereka meminta dia untuk tinggal lebih lama di
sana, tetapi dia menolak dengan berkata, “Kalau Allah mengizinkan,
saya akan datang lagi ke sini.” Sesudah itu dia pergi naik kapal dan
meninggalkan Priskila dan Akwila di sana.
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22 Pada waktu Paulus tiba di Kaisarea, dia pergi ke Yerusalem untuk
memberi salam kepada jemaat di sana. Lalu dia melanjutkan per-
jalanan ke Antiokia. 23Sesudah tinggal beberapa lama di sana, dia pergi
mengunjungi jemaat-jemaat di provinsi Galatia dan Frigia— di mana
keyakinan semua pengikut Yesus semakin dikuatkan.

Apolos di Efesus dan provinsi Akaya
24 Pada waktu yang sama, seorang Yahudi bernama Apolos datang

ke Efesus. Dia berasal dari kota Aleksandria, Mesir. Dan dia orang
yang sudah banyak mempelajari tentang Kitab Suci dan pandai sekali
berbicara. 25 Dengan semangat yang menyala-nyala, dia mengajar di
rumah pertemuan orang Yahudi tentang jalan keselamatan yang akan
datangmelalui Yesus. Diamengajardengan teliti tentangYesus, 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 pen-
gantar, supaya semua saudara-saudari seiman di sana menerima dia
dengan baik. Padawaktu dia tiba di sana, dia banyakmenolongmereka
yang oleh karena kebaikan hati TUHAN sudah percaya kepada Yesus.
28 Karena dalam perdebatan-perdebatan umum, dengan hebatnya dia
mengalahkan orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus.
Diamembuktikan dari ayat-ayat Kitab Suci bahwa Yesus adalah Kristus
yang sudah dijanjikan.

19
Ketika Paulus berada di Efesus

1 Ketika Apolos masih berada di kota Korintus di provinsi Akaya,
Paulus mengunjungi beberapa daerah di provinsi Galatia dan Frigia.
Kemudiandiaberjalan terusmelintasipedalamanprovinsiAsia, laludia
tiba kembali di Efesus. Di situ, dia bertemu dengan beberapa orang per-
caya. 2Kemudian dia bertanya kepada mereka, “Ketika kalian percaya
kepada Yesus, apakah kalian juga sudahmenerima Roh Kudus?”
Jawab mereka, “Belum— bahkan kami belum pernah mendengar

bahwa ada Roh Kudus.”
3 Lalu dia bertanya lagi, “Kalau begitu, baptisan yang diajarkan oleh

siapakah yang kalian ikuti?”
Mereka berkata, “Yang diajarkan Yohanes.”
4 Lalu Paulus berkata, “Yohanes membaptis orang-orang sebagai

tanda bahwa mereka sudah bertobat dari dosa-dosa mereka. Dan
padawaktu itu juga diamemberitahukan bahwamereka harus percaya
kepada Seseorang yang akan datang sesudah dia— yaitu Yesus.”

5Ketika mereka mendengar Paulus berkata begitu, mereka meminta
dia untuk membaptis mereka dalam nama Tuhan Yesus. 6 Dan pada
saatPaulusmeletakkankedua tangannyapada setiapmereka, RohAllah
turun ke atas mereka. Dan mereka mulai berbicara dalam berbagai
bahasa— sesuai kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus. Mereka
juga bernubuat. 7 Jumlahmereka kira-kira dua belas orang laki-laki.
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8 Selama tiga bulan berikutnya Paulus tinggal di Efesus, dia sering
masuk ke rumah pertemuan orang Yahudi. Dengan berani dia berdebat
dan meyakinkan mereka tentang berita keselamatan dan kerajaan Al-
lah. 9Tetapi ada beberapa orang dari antaramereka yangmengeraskan
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 untukmemisahkan diri dari orang-orang yang
tidak percaya kepada Yesus. Sesudah itu tiap-tiap hari dia mengajar
orang-orang percaya itu di balai pertemuan yang dinamakan Balai
Diskusi Tiranus.* 10 Dan sampai dua tahun berikutnya Paulus melan-
jutkan mengajar di tempat itu, sehingga semua orang yang tinggal di
provinsi Asia mendengar berita keselamatan tentang Tuhan Yesus—
baik orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi.

Tujuh anak Skewameniru Paulus
11 Pada waktu itu, Allah melakukan banyak keajaiban yang luar

biasa melalui Paulus. 12 Kalau orang-orang sakit tidak bisa datang
menemui Paulus, maka orang-orang membawa sapu tangan atau kain
yang dijamah oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit,
makamerekamenjadi sembuh. Danada jugayangmeletakkannyapada
orang-orang yang kerasukan, lalu roh-roh jahat meninggalkanmereka.

13 Tetapi ada beberapa dukun dari orang Yahudi yang berjalan dari
kota ke kota. Mereka berusahamengusir roh-roh jahat denganmenggu-
nakan nama Tuhan Yesus. Dan beberapa kali merekamencoba berkata
kepadaorang-orangyangkerasukanroh-roh jahat, “DengannamaYesus
yang diajarkan Paulus itu, kami perintahkan roh-roh jahat keluar dari
orang ini.” 14 Tujuh anak laki-laki dari seorang bapak yang bernama
Skewa yangmelakukan hal itu. (Skewa itu adalah keturunan dari imam
Yahudi, dan dia mengatakan dirinya sebagai imam agung.)

15 Tetapi pada suatu waktu mereka mencoba melakukan hal seperti
itu lagi, lalu roh jahat itu menjawab mereka melalui mulut orang
yang kerasukan itu, “Saya sudah mengenal siapa Yesus dan pernah
mendengar tentang Paulus, tetapi kamu ini siapa?!” 16Maka orang yang
kerasukan roh jahat itu tiba-tiba berdiri dan menyerang mereka. Dia
mengalahkan dan merobek pakaian mereka, sampai mereka terluka
lalu lari dengan telanjang dari rumah itu.

17 Ketika kejadian itu didengar oleh semua orang yang tinggal di
Efesus— baik orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi, mereka
menjadi sangat takut dan hormat kepada Tuhan Yesus. 18 Lalu banyak
orang yang sudah percaya kepada Yesus, datang dan mengaku di de-
pan umum bahwa mereka sudah pernah terlibat dengan ilmu sihir.
19Bahkan banyak dari antara mereka mengumpulkan buku-buku sihir
mereka, dan membakarnya di hadapan semua orang. Kalau dihitung
dengan uang, harga semua buku itu kira-kira 50.000 keping uang perak.
20Dengan demikian, berita keselamatan tentang Tuhan Yesus semakin
tersebar dan semakin besar pengaruhnya.

Paulusmerencanakan perjalanan
* 19:9 Balai Diskusi Tiranus Tiranus adalah nama orang, dan sekarang tidak diketahui kalau
dia yangmempunyai balai itu atau biasamengajar di situ. Kata dasar dari namaTiranus berarti
“penguasa.”
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21 Sesudah semua kejadian itu, Paulus berencana untuk pergi ke
Yerusalem dengan melewati Makedonia dan Akaya. Dan dia juga
berkata, “Sesudah saya pergi ke sana, saya harus mengunjungi Roma.”
22 Lalu Paulus mengirim kedua orang wakilnya— yaitu Timotius dan
Erastus, untuk mendahului dia ke provinsi Makedonia. Sementara itu,
dia sendiri masih tinggal beberapa waktu lamanya di provinsi Asia.

Kerusuhan di Efesus
23 Kira-kira pada waktu itu, terjadi kerusuhan besar karena orang-

orang menentang jalan keselamatan yang diajarkan oleh Paulus.
24 Masalah ini dimulai dari seorang pengusaha yang bernama
Demitrius. Dia mempunyai usaha dalam pembuatan benda-benda
seni yang terbuat dari perak. Di kota itu terdapat rumah penyembahan
dewi Artemis, dan Demitrius bersama teman sekerjanya membuat
rumah-rumah kecil dalam bentuk rumah dewi itu. Rumah-rumah
kecil itu dijual kepada para penyembah dewi itu, jadi semua yang
terlibat dalam usaha itu mendapat banyak uang. 25 Demitrius itu
mengumpulkan semua tukang yang terlibat dalam pekerjaan itu dan
berkata kepada mereka, “Saudara-saudara, kalian semua tahu bahwa
kita mendapat banyak uang karena pekerjaan ini. 26 Tetapi sekarang
kalian sendiri melihat danmendengar bahwa Paulus sudahmengubah
pikiran banyak orang dengan mengatakan, ‘Dewa-dewi yang dibuat
oleh tanganmanusia tidak hidup dan tidak berkuasa atas apa pun.’ Dan
dia sudah berhasil mengubah pikiran banyak orang— baik penduduk
Efesus maupun penduduk dari semua daerah di Asia. 27 Jadi celakanya
bukan hanya 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.”

28 Waktu mereka mendengar dia berkata seperti itu, hati mereka
menjadi panas dan mereka berteriak-teriak, “Besarlah Artemis, dewi
orang Efesus!” 29 Lalu seluruh kota itu menjadi kacau. Dan kedua
pengikut Paulus yang dariMakedonia, Gayus danAristarkus, 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 tidak men-
gizinkan dia. 31 Malah beberapa pembesar provinsi Asia yang sudah
menjadi sahabat Paulus mengirim pesan supaya dia tidak masuk ke
tempat itu.

32Keadaan di dalam stadion itu kacau sekali, karena ada orang yang
berteriak tentang masalah yang satu, dan ada yang berteriak tentang
hal yang lain. Jadi kebanyakan orang tidak tahu untuk apa mereka
berkumpul di situ. 33 Lalu beberapa orang Yahudi mendorong maju
seorang yang bernama Aleksander, karena mereka mau supaya dia
menjelaskan bahwa yang menyebabkan masalah ini bukanlah orang
Yahudi. Karena Aleksander mau berbicara, dia memberi tanda dengan
tangannya supaya mereka diam. 34 Tetapi waktu orang banyak menge-
nal dia sebagai orang Yahudi, mereka berteriak-teriak selama kira-kira
dua jam, “Besarlah Artemis, dewi orang Efesus!”
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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
kitalahyangmenjagapatungnyayang jatuhdari langit.† 36Danmemang
tidak akan ada orang yang bisa membantah hal itu. Oleh karena itu,
hendaklah kita tenang. Janganlah terburu-buru mengambil tindakan.
37 Percuma kalian membawa kedua orang ini ke sini. Karena mereka
tidak mencuri apa pun dari rumah dewi kita, dan mereka juga tidak
menghina dia. 38 Jadi, kalau Demitrius dan teman sekerjanya marah
dengan seseorang, mereka bisa membawa perkara itu kepada sidang
pengadilan— di mana secara teratur kedua pihak bisa saling menun-
jukkan kesalahan di depan para hakim. 39 Dan kalau kalian masih
mempunyai masalah-masalah yang lain, itu bisa kita selesaikan nanti
dalamsidang rakyat yang sah. 40Karenaparapenguasakitapemerintah
Romawi bisa menyalahkan kita karena kekacauan yang terjadi hari
ini. Kalaumereka bertanya, ‘Kenapa kalianmembuat kerusuhan itu?’—
maka kita tidak bisa memberikan alasan.” 41 Sesudah berkata begitu,
dia menyuruhmereka untuk bubar. Danmereka pun bubar.

20
Paulus ke provinsi Makedonia dan Akaya

1 Sesudah kerusuhan itu berhenti, Paulus mengumpulkan semua
pengikut Yesus danmenguatkan 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. 3Dia tinggal
di sana selama tiga bulan. Tetapi ketika dia bersiap-siap untuk berlayar
ke Siria, dia mendengar bahwa orang-orang Yahudi sedang meren-
canakan untuk membunuh dia dalam perjalanan itu. Oleh karena itu,
dia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia.

4Orang-orang yang menyertai dia dalam perjalanan itu adalah Tim-
otius, Sopater (anak Pirus dari kota Berea), Aristarkus dan Sekundus
(kedua orang itu dari kota Tesalonika), Gayus (dari Derbe), dan Tikikus
dan Trofimus (keduanya dari provinsi Asia). 5Mereka berangkat lebih
dulu, lalu Paulus dan saya (Lukas) menyusul kemudian dan mereka
menunggukamidiTroas. 6Kemudian, sesudahHariRayaPaskah,* 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

† 19:35 patungnya… dari langit Kemungkinan besar sebuah batu ataumeteorit yang dianggap
mirip dengan Artemis, berhala yang disembah oleh mereka. * 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
sesudahmatahari terbenampadahari Sabtu, tetapikalauLukasmempergunakanwaktuYunani
di dalam ayat ini, maka yang dimaksud adalahMinggumalam.
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Kudus.‡ Paulus berkhotbah kepadamereka lama sekali, sampai tengah
malam, karena rombongan kami berencana untuk berangkat mening-
galkan mereka besok paginya. 8 Kami semua berkumpul di sebuah
ruangan di tingkat atas dan banyak lampu yang menyala. 9 Seorang
pemuda yang bernama Eutikus sedang duduk di jendela. Sementara
Paulusmasih terus berbicara, Eutikusmengantuk 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. 10Tetapi Paulus turun ke bawah dan langsung berlutut
di samping pemuda itu danmemeluk dia. Lalu Paulus berkata, “Jangan
kuatir, karena dia masih hidup.” 11 Kemudian Paulus dan kami yang
lain kembali naik ke atas, dan dia memimpin Perjamuan Kudus. Lalu
dia lanjut berbicara dengan mereka sampai subuh. Sesudah itu, dia
berangkat bersama-sama dengan kami rombongannya. 12Lalu Eutikus
itu diantar pulang ke rumahnya, dan semua saudara-saudari seiman di
situ sangat senang karena dia masih hidup.

Perjalanan Paulus dari Troas ke kotaMiletus
13 Sesuai dengan rencana yang sudah kami atur, Paulus berjalan

kaki dari Troas ke kota Asos, sedangkan saya (Lukas) dengan anggota
rombongan yang lain berlayar lebih dulu ke Asos danmenunggu dia di
sana. 14 Jadi waktu Paulus tiba di Asos, dia juga naik kapal yang kami
tumpangi, dan kami melanjutkan perjalanan ke kota Mitilene. 15Hari
berikutnya kami berlayar dari Mitilene sampai melihat pulau Kios.
Kami terus berlayar, dan hari berikutnya kami melewati pulau Samos.
Lalu besok harinya, kami tiba di Miletus. 16 Dengan demikian kami
sudah melewati Efesus. Paulus memang sudah memutuskan untuk
tidak mampir di situ, supaya tidak terlalu lama tinggal di provinsi Asia.
Karena dia mau sedapat mungkin mengikuti hari raya Pentakosta di
Yerusalem.

Paulus berbicara untuk terakhir kali kepada penatua-penatua jemaat
di Efesus

17Karena itu Paulusmengirim berita ke Efesus danmeminta para pe-
natua jemaat di sana datang untuk menemui dia di Miletus. 18 Sesudah
mereka tiba, dia berkata kepada mereka, “Kalian tahu, bagaimana
caranya saya hidup di antara kalian, sejak hari pertama saya tiba di
Asia sampai saat ini. 19 Saya selalu melayani Tuhan Yesus dengan
rendah hati dan sering menangis karena saya sangat mengasihi kalian.
Saya jugasudahmengalamibanyakkesusahankarenarencana-rencana
jahat orang Yahudi terhadap saya. 20Biarpun begitu, saya tidak pernah
menahan suatu ajaran yang berguna bagi kalian— baik ketika saya
mengajar di muka umummaupun dari rumah ke rumah. 21 Saya selalu
mengajar dengan terus terang— baik kepada orang Yahudi maupun
kepada orang yang bukan Yahudi, supayamereka bertobat dan percaya
kepada Tuhan kita Yesus.

22“Tetapi sekarangsayawajibmenaatiRohAllahyangmenyuruhsaya
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,
RohKudus sudahmemberitahukan kepada saya bahwananti saya akan

‡ 20:7 Perjamuan Kudus Secara harfiah, “memecahkan roti.” Lihat catatan di Kis. 2:42.
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dimasukkan ke dalam penjara dan mengalami penderitaan. 24 Tetapi
bagi saya, hidup ataumati itu tidak penting. Saya hanya berpikir untuk
berjuang sampai garis terakhir dan menyelesaikan tugas yang Tuhan
Yesus sudah percayakan kepada saya— yaitu untuk memberitakan
Kabar Baik tentang kebaikan hati Allah.

25“Dansekarang saya tahubahwakalian semuayang sudah lamasaya
layani dan ajar tentang kerajaan Allah tidak akan bertemu dengan saya
lagi. 26 Jadi, hari ini saya tegaskan kepada kalian bahwa kalau ada di
antara kalian yang masuk 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
sudahmenetapkan 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 akanmenyusupke antara kalian, danmereka akanberusaha
membinasakan kawanan domba ini. 30 Bahkan dari antara kalian
akan muncul orang-orang yang berusaha untuk memutar-balikkan
ajaran benar, untukmenarik saudara-saudari seimanmenjadi pengikut
mereka. 31Olehkarena itu, berjaga-jagalah! Ingatlahbahwa selama tiga
tahun, siangdanmalam,dandenganbanyak tetesanairmata, saya tidak
pernah berhenti menasihati setiap kalian.

32 “Dan sekarang saya menyerahkan kalian kepada Allah sesuai den-
gan janji-Nyakepadakitadi dalamberitakeselamatan tentangkebaikan
hati-Nya. Kabar Baik itulah yang berkuasa untuk menguatkan kalian
supaya menerima semua berkat yang sudah Allah sediakan bagi umat-
Nya yang disucikan-Nya. 33 Saya tidak pernah menginginkan harta
kalian— baik berupa perak, emas, atau pakaian. 34 Kalian sendiri
tahu bahwa saya sudah bekerja dengan kedua tangan saya supaya bisa
memenuhi semua kebutuhan saya dan kebutuhan beberapa saudara
seiman yang bekerjasama dengan saya. 35 Dengan begitu saya selalu
berusaha untuk menjadi teladan, bagaimana seharusnya kita bekerja
keras untuk menolong orang-orang yang lemah. Dan kita juga harus
ingat bahwaTuhanYesus sudahberkata, ‘Allah lebihmemberkati orang
yangmemberi bantuan daripada orang yangmenerima bantuan.’ ”

36SesudahPaulusmengatakan semua itu, diaberlututdenganmereka
semua dan dia memimpin mereka dalam doa. 37 Mereka semua
menangis sambilmemelukdanmenciumdiaberulang-ulang. 38Mereka
sangat sedih, terlebih karena Paulus berkata bahwamereka tidak akan
bertemu dia lagi. Lalumerekamengantarkan dia ke kapal.

21
Paulus pergi ke Yerusalem

1 Kami dengan para penatua jemaat Efesus saling berpisah dengan
rasa berat hati, kemudian kami berlayar dengan lancar dan langsung
menuju ke pulau Kos. Besok harinya, kami ke pulau Rodos. Dan dari
situ, kami melanjutkan perjalanan sampai ke kota Patara. 2 Di sana
kami melihat kapal yang akan menyeberang ke daerah Fenisia.* Lalu
* 21:2 Fenisia adalah daerah pantai provinsi Siria dan Galilea.
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kami naik ke kapal itu dan berangkat. 3 Ketika 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 membawamuatan yang harus diturunkan di situ. 4Waktu itu
kamimenemukan beberapa pengikut Yesus di situ dan tinggal bersama
mereka selama tujuh hari. Melalui nubuatan dari Roh Allah mereka
menasihatkan Paulus supaya jangan pergi ke Yerusalem. 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
pulang ke rumahmasing-masing.

7 Dari Tirus, kami lanjut berlayar dan tiba di kota Petolemais. Kami
mencari saudara-saudari seiman di situ. Ketika kami bertemu dan
bersalam-salaman dengan mereka, mereka mengajak kami tinggal
bersama mereka malam itu. 8 Besoknya kami berlayar lagi dan tiba
di kota Kaisarea. Di situ kami pergi kepada Filipus dan tinggal di
rumahnya. Diayangmemiliki kemampuankhususuntukmengabarkan
beritakeselamatan, dandia juga salah satudari ketujuhorangyangdulu
dipilih sebagai petugas jemaatuntukmelayani kebutuhan janda-janda.†
9Dia mempunyai empat anak gadis yang memiliki kemampuan khusus
untuk bernubuat.

10 Sesudah kami tinggal di sana beberapa hari, secara kebetulan
seorang yang bernamaAgabus datang dari provinsi Yudea, dan dia juga
mempunyai kemampuankhusus untuk bernubuat. 11Diamenghampiri
kami, mengambil ikat pinggang Paulus, lalu mengikat kaki dan tan-
gannya 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.’ ”

12Waktu mendengar hal itu, kami bersama dengan saudara-saudari
seiman yang ada di situ meminta Paulus supaya jangan melanjutkan
perjalanan ke Yerusalem. 13 Tetapi Paulus menjawab, “Kenapa kalian
menangis dan membuat hati saya hancur! Bukan hanya untuk diikat
bahkan mati pun di sana, saya sudah siap— demi nama Tuhan Yesus
dimuliakan.” 14Kami tidak bisa mengubah pendapatnya, jadi akhirnya
kami berhenti membujuk dia dan berkata, “Biarlah kehendak TUHAN
yang jadi.”

15 Sesudah beberapa hari di Kaisarea, kami bersiap-siap untuk be-
rangkat 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

† 21:8 Filipus… Cerita tentang Filipus ini terdapat di dalamKis. 6:5; 8:5-40. ‡ 21:16 pengikut
Yesus Kemungkinan besar maksudnya bukan bahwa Manason mengikuti Yesus waktu Yesus
masih hidup di negeri itu, tetapi dia sudah lama percaya kepada Yesus, misalnya sejak kejadian
yang diceritakan dalam Kis. 2-5.
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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. 19Paulusmemberi salam
kepada mereka dan menyampaikan laporan satu persatu tentang se-
mua hal yang Allah sudah lakukan di antara orang yang bukan Yahudi
melalui pelayanannya.

20Sesudahmendengar laporandari Paulus itu,mereka semuamemuji
Allah. Lalumereka berkata kepada Paulus, “Saudara, kamu sendiri bisa
melihat bahwa sekarang sudah ada ribuan orang Yahudi yang percaya
kepada Yesus, dan mereka semua berpegang teguh kepada Hukum
Taurat. 21 Tetapi mereka sudah mendengar cerita palsu tentang kamu,
bahwa Saudaramengajar semua orang Yahudi yang tersebar di daerah-
daerahyangbukanYahudi supayamerekameninggalkanHukumMusa.
Misalnya mereka mendengar bahwa kamu mengajar supaya orang
Yahudi tidak perlu mengikuti adat-istiadat Yahudi ataumenyunat anak
laki-laki mereka. 22 Jadi, sekarang kita perlu memutuskan sesuatu
untuk memperbaiki situasi ini, karena mereka pasti akan mendengar
bahwa kamu sudah kembali ke sini. 23-24 Jadi kami penatua menasi-
hatkan Saudara untuk melakukan ini: Di antara saudara seiman, ada
empat orang yang sudah menyelesaikan masa perjanjian khusus§ dan
perlu mengikuti upacara penyucian di teras Rumah Allah. Dukunglah
mereka, danSaudara sendiri ikutdenganmerekadalamupacarapenyu-
cian, dan bayarlah ongkos untuk mencukur rambut kalian. Dengan
demikian, waktumelihat kamu, semua orang Yahudi di daerah ini akan
tahu bahwa kabar tentang kamu itu tidak benar dan kamu sendiri
masihmengikuti HukumTaurat. 25Sedangkan tentang saudara-saudari
yang sudah percaya kepada Yesus dari bangsa yang bukanYahudi, kami
sudah mengirim surat kepada mereka di mana kami melarang mereka
seperti ini:
‘Janganmakan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala,
atau daging binatang yang dibunuh dengan dicekik lehernya,
atau apa saja yangmengandung darah,
dan janganmelakukan dosa percabulan.’ ”

26 Jadi pada hari berikutnya, Paulus pergi bersama keempat orang itu
untuk mendukung acara penyucian tersebut dan dia sendiri ikut juga
dalam upacara itu. Kemudian dia masuk ke dalam teras Rumah Allah
untuk memberitahukan kepada para imam tanggal berakhirnya ketu-
juh hari proses penyucian mereka, dan persembahan mereka masing-
masing akan diberikan pada tanggal itu.

Paulus ditangkap di Rumah Allah
27 Ketika waktu yang tujuh hari untuk penyucian mereka hampir

berakhir, beberapa orang Yahudi dari provinsi Asia melihat Paulus di
salah satu teras Rumah Allah. Lalu mereka menghasut orang banyak
§ 21:23-24 perjanjian khusus Ternyata keempat orang ini masing-masing sudah selesai men-
jalankan perjanjian khusus kepada Allah yang disebut “nazir,” sesuai dengan yang tertulis
dalam Bil. 6:1-21. Dalam rangka melengkapi semua persyaratan untuk menyelesaikan
jangka waktu perjanjian itu, mereka harus mengikut upacara penyucian diri. Dalam upacara
penyucian, mereka harus memberi persembahan binatang dan mencukur rambut. Karena
sebelumnya, selamamereka masih menjalankan perjanjian khusus itu, rambut kepala mereka
tidak boleh dicukur atau dipotong.
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yang ada di sana supaya menangkap dia. 28 Mereka berteriak, “Hei
orang Yahudi, tolong! Inilah dia— orang yang mengajari semua orang
dimana sajauntukmenentangadat-istiadat bangsakita,HukumTaurat,
dan Rumah yang Kudus ini. Bahkan sekarang dia sudah menajiskan
tempat suci ini dengan membawa orang yang bukan Yahudi ke dalam
teras Rumah Allah.” 29 (Mereka berkata seperti itu karena mereka
pernah melihat Paulus di Yerusalem bersama dengan Trofimus, orang
dari Efesus itu. Mereka mengira bahwa Paulus 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 meny-
eretnya ke luar dari teras RumahAllah 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
komandanbatalion* tentaraRomabahwaseluruhpendudukYerusalem
sedang rusuh. 32 Dia langsung menyuruh para tentara dan komandan
kompi berlari ke tempat kerusuhan itu. Ketika orang-orang Yahudi
melihat komandan batalion dan tentaranya sedang datang, mereka
berhenti memukuli Paulus.

33 Sesudah komandan itu tiba, dia menyuruh tentara-tentaranya un-
tuk menangkap Paulus dan mengikatnya dengan rantai kepada dua
tentara di sebelah kiri dan kanannya. Lalu dia bertanya, “Siapa orang
ini, dan kesalahan apa yang sudah dilakukannya?” 34 Tetapi di antara
orangbanyak itu ada yangberteriak begini, dan ada juga yangberteriak
begitu. Komandan batalion itu tidak bisa memastikan mana yang
benar karena suara orang-orang yang sangat ribut itu, sehingga dia
memerintahkan supaya Paulus dibawa ke markas mereka. 35 Ketika
sampai di tangga batu, tentara-tentara terpaksa mengangkat Paulus
karena orang banyak itu mendesak dengan sangat keras supaya dia
dibunuh, 36 dan karena terlalu banyak orang yang mengikuti sambil
berteriak-teriak, “Binasakanlah dia!”

37 Pada waktu tentara-tentara itu sudah siap membawa Paulus ke
dalammarkas, Paulus bertanya kepada komandan batalion, “Bolehkah
saya bicara sebentar dengan Tuan?”
Komandan itu menjawab, “Wah, rupanya kamu bisa berbahasa Yu-

nani! 38 Kalau begitu, kamu bukan orang Mesir yang beberapa waktu
yang lalu memulai pemberontakan dan memimpin empat ribu orang
pemberontakmasuk ke padang gurun.”

39 Lalu Paulus menjawab, “Saya memang orang Yahudi, tetapi saya
berasal dari kota Tarsus di provinsi Kilikia. Jadi saya adalah warga
salah satu kota penting dalam kerajaan Roma. Saya minta izin untuk
berbicara kepada orang banyak ini.”

40 Lalu komandan itu mengizinkan Paulus untuk berbicara kepada
orang banyak itu. Paulus berdiri di atas tangga danmemberi tanda den-
gan tangannya kepada orang banyak itu supaya diam. Ketika mereka
diam, mulailah dia berbicara dalam bahasa Ibrani:

* 21:31 komandan batalion Biasanya batalion Roma terdiri dari kurang lebih enam ratus
tentara. Dan di ayat 32, yang diterjemahkan ‘komandan kompi’ berarti seorang tentara yang
memimpin seratus tentara.
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22
Paulusmembela diri di hadapan orang banyak

1 “Saudara-saudara dan Bapak-bapak, dengarkanlah apa yang mau
saya katakan kepada kalian untukmembela diri.”

2 Ketika mereka mendengar bahwa dia berbicara dalam bahasa
Ibrani, merekamenjadi lebih tenang lagi.
Maka dia lanjut bicara, 3 “Saya orang Yahudi, yang dilahirkan di

provinsi Kilikia di kota Tarsus, tetapi saya dibesarkan di kota ini.
Saya murid Gamaliel,* dan saya dididik dengan ketat menurut hukum
nenek moyang kita. Jadi saya sungguh-sungguh taat kepada Allah,
sama seperti kalian hari ini. 4 Karena itu, saya sangat menganiaya
semua pengikut ‘jalan’ yang diajarkan Yesus — sampai ikut mem-
bunuh mereka. Saya juga menangkap dan memasukkan mereka ke
dalam penjara — baik laki-laki maupun perempuan. 5 Dan imam
agung serta semua pemimpin Yahudi bisa bersaksi tentang hal itu.
Karena dari mereka 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 perjalanan mendekati Damsik, kira-kira
tengah hari, tiba-tiba cahaya yang sangat terang dari langit menyinari
saya. 7 Lalu saya terjatuh ke tanah dan mendengar suara yang men-
gatakan, ‘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 cahaya itu, tetapimereka
tidakmengerti suara yang berbicara kepada saya.

10 “Lalu saya bertanya, ‘Apa yang harus saya perbuat, Tuhan?’
“DanTuhanmenjawab, ‘Berdirilahdanpergi keDamsik. Di sana akan

diberitahukankepadamu semuahal yang sudahAku rencanakanuntuk
kamu kerjakan.’

11 “Tetapi karena cahaya yang terlalu silau itu, mata saya menjadi
buta. Jadi mereka yang bersama dengan saya menuntun saya ke
Damsik. 12DiDamsik, ada seorang yangbernamaAnanias.† Dia seorang
yang sangat setiamenaatiHukumTaurat, dan semuaorangYahudi yang
tinggal di sana menghormati dia. 13Dia datang berdiri di samping saya
dan berkata, ‘Saudara Saulus, biarlah kamumelihat kembali!’ Dan saat
itu juga saya bisa melihat dia.

14 “Lalu Ananias berkata kepada saya, ‘Allah nenek moyang kita
sudah memilih kamu untuk mengetahui kehendak-Nya, dan untuk
mendengar suara Yesus dan melihat Dia yang selalu hidup benar di
mata Allah. 15 Karena Dia sudah memilih kamu untuk memberitakan
kesaksianmu kepada semua orang tentang apa yang sudah kamu lihat
dan dengar. 16 Jadi sekarang apa lagi yang kamu tunggu?! Berdirilah
dan biarlah kamu dibaptis. Berdoalah kepada Tuhan Yesus supaya
kamu dibersihkan dari dosa-dosamu.’
* 22:3 Gamaliel Salah satu guru dalam kelompok agama Yahudi yang disebut Farisi. (Lihat Kis.
5:34.) † 22:12 Ananias Dalam Kisah Para Rasul ada tiga orang yang bernama Ananias. Yang
dua lagi terdapat dalam Kis. 5:1 dan 23:2.
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17“Sesudah sayakembali keYerusalemdanwaktu saya sedangberdoa
di Rumah Allah, saya mendapat suatu penglihatan. 18 Dan saya meli-
hat Yesus dalam penglihatan itu yang mengatakan, ‘Cepat pergi dari
Yerusalem, karena orang-orang di sini tidak akan menerima kesak-
sianmu tentang Aku.’

19“Tetapi sayamenjawab, ‘Tuhan,mereka tahubahwasayasudahma-
suk ke rumah-rumah pertemuan untuk menangkap orang-orang yang
percaya kepada-Mu. Lalu saya memukul dan memasukkan mereka ke
dalam penjara. 20Dan ketika Stefanus, saksi-Mu yang setia itu dibunuh,
sayaberdiri di sanadansetujudiadibunuh. Bahkansayamenjaga jubah
para pembunuh itu.’

21 “Kemudian Yesus berkata kepada saya, ‘Pergilah! Karena Aku akan
mengutus kamu ke tempat-tempat yang jauh— yaitu kepada bangsa-
bangsa yang bukan Yahudi.’ ”

22 Orang banyak itu mendengarkan Paulus sampai kepada kata-
katanya yang menyebutkan “bangsa-bangsa yang bukan Yahudi.” Lalu
mereka semua berteriak dengan keras, “Binasakanlah orang itu!
Dia tidak 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, untukmengetahui kenapaorangbanyak ituberteriak-
teriak seperti itu terhadapdia. 25Tetapi ketika tentara-tentaramengikat
Paulus untuk dicambuk, dia bertanya kepada salah seorang komandan
kompi yang berdiri di situ, “Apakah diperbolehkan bagi kalian untuk
mencambuk seorang warga negara Roma sebelum dia diadili?”

26Waktu komandan kompi itumendengar kata-kata Paulus, dia pergi
kepada komandan batalion itu dan berkata, “Tolong pikirkan baik-baik
tentang apa yang akanBapak lakukan terhadaporang itu! Dia ituwarga
negara Roma.”

27Maka komandan batalion itu datang kepada Paulus dan bertanya,
“Katakanlah kepada saya: Apakah benar kamuwarga negara Roma?”
“Benar,” jawab Paulus.
28 Lalu komandan itu mengejek yang biasa dikatakan oleh tahanan

Yahudi dengan berkata, “Dan sekarang kamu akanmengatakan bahwa
kamu sudah membayar mahal sekali untuk menjadi warga negara
Roma.”§
Tetapi Paulus menjawab, “Bukan. Saya dilahirkan sebagai warga

negara Roma.”
29Waktu mendengar jawaban itu, mereka yang disuruh untuk men-

cambuk dia langsung mundur. Dan komandan batalion itu menjadi
takut ketikadiamenyadari bahwaPaulus—yangdia sudah suruhuntuk
diikat tanpamemeriksanya, adalah warga negara Roma.

Paulusmembela diri di depan sidangMahkamahAgama Yahudi

‡ 22:23 melepaskan pakaian … melemparkan debu … Kelakuanmerekamenunjukkan bahwa
mereka sangat marah kepada Paulus dan bersiap mengambil tindakan keras. § 22:28 Ayat
28 Jawaban komandan diterjemahkan sesuai tafsiran bahwa perkataannya adalah sindiran.
Secara lebih harfiah dia berkata, “Saya harus membayar mahal untuk mendapat kewargane-
garaan itu.”
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30 Tetapi komandan batalion itu ingin mengetahui kenapa Paulus
dituduh oleh orang Yahudi. Jadi pada hari berikutnya dia menyuruh
supaya semua imam kepala dan seluruh sidang Mahkamah Agama
berkumpul. Lalu dia menyuruh supaya Paulus berdiri di hadapan
mereka tanpa diikat dengan rantai.

23
1 Kemudian Paulus menatap anggota-anggota sidang Mahkamah

Agama itu baik-baik, lalu berkata, “Saudara-saudara, sampai hari ini
saya hidup baik di mata Allah tanpa rasa bersalah di dalam hati.”

2 Lalu imam agung Ananias* menyuruh supaya salah seorang yang
berdiri di samping Paulus menampar mulutnya. 3 Lalu Paulus berkata
kepada Ananias, “Allah akan menampar engkau, hai orang yang hanya
berpura-pura baik!† Engkau duduk di situ untukmengadili saya menu-
rut Hukum Taurat, padahal engkau sendiri melanggar Hukum Taurat
denganmenyuruh orang untukmenampar saya.”

4 Lalu mereka yang berdiri di dekat Paulus berkata, “Berani sekali
kamumenghina imam agung, hamba Allah!”

5 Dan Paulus menjawab, “Saudara-saudara, saya tidak tahu bahwa
dia adalah imam agung, karena ada tertulis, ‘Jangan kamu menghina
pemimpin bangsamu.’ ”✡

6 Paulus sudah mengetahui bahwa sebagian dari anggota sidang itu
terdiri dari kelompok Saduki dan sebagian dari kelompok Farisi, jadi
diaberseru, “Saudara-saudara, sayaadalahorangFarisi, danbapaksaya
juga seorang Farisi! Hari ini saya diadili karena keyakinan saya— yaitu
bahwa orang-orang yang sudahmati akan dihidupkan kembali!”

7 Sesudah Paulus berkata seperti itu, maka terjadilah perselisihan
besar antara kedua kelompok itu, dan sidang Mahkamah itu terbagi
menjadidua. 8 (Hal itu terjadikarenakelompokSadukimengajarbahwa
sesudah manusia mati tidak akan ada kehidupan kembali, dan mereka
tidak percaya bahwa ada malaikat-malaikat atau roh-roh. Tetapi orang
Farisi percaya kepada semua hal itu.) 9Karena itu terjadilah keributan
besar. Lalu beberapa orang ahli Taurat yang juga anggota kelompok
Farisi berdiri danmemprotes dengan keras. Mereka berkata, “Menurut
kami, orang ini samasekali tidakbersalah! Mungkinbenaradamalaikat
atau roh yang berbicara kepadanya.”

10 Akhirnya perdebatan itu menjadi semakin besar dan berbahaya
sehinggakomandanbatalion itu takut kalauPaulus akandikeroyokoleh
mereka. Jadi dia menyuruh tentaranya untuk menyelamatkan Paulus
dari tengah-tengahmereka danmembawa dia kemarkas.

11 Pada malam itu Tuhan berdiri di samping Paulus dan berkata,
“Jangan takut. Sebagaimana kamu sudah bersaksi tentang Aku di
Yerusalem, begitu jugalah kamu akan bersaksi tentang Aku di Roma.”

Orang Yahudimembuat rencana untukmembunuh Paulus
12 Besok paginya orang Yahudi mengatur rencana secara rahasia

untuk membunuh Paulus. Mereka bersumpah kepada Allah bahwa
* 23:2 Ananias Ananias yang di sini bukanlah Ananias yang berdoa untuk Saulus dalam Kis.
22:12. † 23:3 orang yang hanya berpura-pura baik Secara harfiah, “tembok dicat putih.”
Paulus menggunakan gaya bahasa yang menggambarkan Ananias seperti tembok kotor yang
dicat putih. Artinya keadaan di dalam tidak sama dengan yang di luar. ✡ 23:5 Kel. 22:28
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mereka tidak akan makan dan tidak akan minum sebelum mereka
berhasil membunuh Paulus. 13Ada lebih dari empat puluh orang yang
sepakat bersumpah seperti itu. 14 Lalu mereka pergi kepada imam-
imam kepala dan para pemimpin Yahudi untuk memberitahukan,
“Kami sudah bersumpah di hadapan Allah bahwa kami tidak akan
makan dan tidak akan minum apa-apa sebelum kami berhasil mem-
bunuh Paulus. 15 Sekarang kalian atas nama sidang Mahkamah Agama
mintalah kepada komandanbatalion supaya Paulus dibawa lagi kepada
kalian, seolah-olah kalian mau memeriksa perkaranya lebih teliti.
Tetapi dia tidak akan sampai di sini, karena kami sudah siap untuk
membunuh dia di dalam perjalanan sebelum dia tiba di sini.”

16Tetapi keponakan laki-laki Paulus mendengar tentang rencana itu.
(Dia adalah anak dari saudara perempuan Paulus.) Lalu dia pergi ke
markas dan memberitahukan hal itu kepada Paulus. 17 Lalu Paulus
memanggil salah satu komandan kompi dan berkata, “Tolong bawa
remaja ini kepada komandan batalion, karena diamaumenyampaikan
sesuatu kepadanya.”

18Maka komandan kompi itumembawa dia kepada komandan batal-
ion dan berkata, “Paulus, tahanan itu, memanggil dan meminta saya
supaya remaja ini diantarkan kepadamu. Dia mau menyampaikan
sesuatu.”

19 Lalu komandan batalion itu memegang tangan remaja itu dan
membawa dia ke samping dan bertanya, “Apa yang kamumau katakan
kepada saya?”

20 Dan remaja itu berkata, “Orang-orang Yahudi sudah membuat
rencana untuk meminta kepada Tuan supaya membawa Paulus ke
Mahkamah Agama besok pagi. Mereka akan berpura-pura mau
memeriksa perkaranya lebih teliti. 21 Tetapi Tuan, jangan menden-
garkanmereka, karena lebihdari empatpuluhorangdarimerekasudah
mengatur rencana untuk menyerang dia dalam perjalanan. Mereka
sudah bersumpah bahwa mereka tidak akan makan dan tidak akan
minum sebelum mereka berhasil membunuh Paulus. Dan sekarang
mereka sudah siap dan hanyamenunggu keputusan dari Tuan.”

22 Maka komandan itu menyuruh remaja itu pulang dan berpe-
san, “Jangan katakan kepada siapa pun bahwa kamu sudah memberi-
tahukan hal ini kepada saya.”

Paulus dikirim ke Kaisarea
23-24 Kemudian komandan itu memanggil dua dari komandan

kompinya dan menyuruh, “Siapkan tiga kelompok tentara untuk
membawa Paulus dengan aman kepada Gubernur Feliks di Kaisarea.
Tiga kelompok itu terdiri dari dua ratus tentara berpedang, dua ratus
tentara bertombak, dan tujuh puluh penunggang kuda. Siapkan juga
beberapa ekor kuda untuk Paulus dan segala keperluannya.‡ Bersiap-
siaplah untuk berangkat jam sembilan malam ini.” 25 Lalu komandan
itu menulis surat yang bunyinya seperti ini,

26 “Kepada yang mulia dan terhormat Gubernur Feliks: Salam dari
Klaudius Lisias.

‡ 23:23-24 keperluannya Tidak diketahui kenapa beberapa kuda disiapkan untuk Paulus.
Kuda lain mungkin untuk teman-teman Paulus, yang ikut untuk mengurus keperluan Paulus
di penjara. Atau kuda lainmungkin untukmembawa barang-barangnya.
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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
menyelamatkandia, karena saya sudahmendengarbahwadiaadalah
warganegaraRoma. 28Sayamaumengetahuikenapadiadituduholeh
mereka, jadi sayamembawadiake sidangMahkamahAgamamereka.
29Ternyatamerekamenuduh dia karena beberapa persoalanHukum
Taurat mereka, tetapi dia tidak dituduh tentang sesuatu yang pantas
dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara. 30 Ketika
saya diberitahu bahwa orang Yahudi sudahmengatur rencana untuk
membunuh dia, saya langsung mengirim dia kepada Tuan. Saya
juga sudahmenyuruhmereka yangmenuduh dia untukmengatakan
segala tuduhanmereka di hadapan Tuan.”
31 Sesuai dengan perintah yang diberikan kepada mereka, tentara-

tentara itu membawa Paulus ke kota Antipatris pada malam hari.
32 Hari berikutnya kompi berkuda meneruskan perjalanan dengan
Paulus, sedangkan empat ratus tentara yang lain kembali ke markas.
33 Ketika tujuh puluh penunggang kuda itu bersama Paulus tiba di
Kaisarea, mereka menyerahkan Paulus bersama surat itu kepada gu-
bernur. 34 Sesudah gubernur membaca surat itu, dia bertanya kepada
Paulus, “Kamu berasal dari provinsi mana?” Ketika Paulus menjawab
bahwa dia dari provinsi Kilikia, 35 lalu berkatalah gubernur, “Saya akan
mendengar perkaramuwaktu orang-orang yangmenuduh kamu sudah
tiba di sini.” Kemudian dia memberi perintah supaya Paulus dipen-
jarakan di dalam gedung pemerintah yang dibangun Raja Herodes.

24
Para pemimpin Yahudimenuduh Paulus di depan Gubernur Feliks

1 Sesudah lewat lima hari, imam agung Ananias dan beberapa
pemimpin orang Yahudi pergi ke Kaisarea. Mereka pergi kepada gu-
bernur untuk mengajukan tuduhan-tuduhan terhadap Paulus. Seo-
rang ahli hukum negara yang bernama Tertulus ikut bersama mereka.
2-3 Lalu Paulus dipanggil dan dibawa menghadap gubernur. Sesudah
itu, Tertulus mulai menuduh Paulus dengan berkata, “Bapak Gubernur
Feliks yang sayahormati, olehkarenapemerintahanBapak, kami sudah
menikmatikedamaian. Danbangsakami jugasudahbanyakmengalami
perbaikan karena kebijaksanaan Bapak. Jadi dalam semua hal itu
dan di mana pun kami berada, kami sangat menghargai semua hal
yang sudah Bapak perbuat, dan kami berterima kasih untuk semua itu.
4 Namun, supaya tidak terlalu banyak membuang waktu Bapak, saya
minta dengan hormat supaya Bapak bersedia mendengarkan pengad-
uan kami yang singkat ini. 5Kami sudah menemukan bahwa orang ini
adalah pengacau. Dia membuat banyak perpecahan di antara orang
Yahudi di seluruh dunia. Dia juga seorang pemimpin dari kelompok
yang mengikuti ajaran orang Nazaret itu. 6-8 Dia juga sudah mencoba
menajiskan Rumah Allah, tetapi kami cepat menangkap dia.* Kalau
* 24:6-8 Ayat 6-8 Beberapa salinan kuno menambah kata-kata ini: Saat itu kami mau
menghukum dia sesuai dengan hukum agama kami sendiri. Tetapi komandan batalion Lisias
datang kepada kami dan merampas dia dari tangan kami dengan memakai kekerasan. Lalu
dia menyuruh kami untuk datang kepada Tuan danmenunjukkan tuduhan-tuduhan kami atas
kesalahan-kesalahan orang ini.
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Bapak 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
10 Ketika gubernur memberi tanda sebagai izin kepada Paulus un-

tuk berbicara, lalu Paulus berkata, “Yang saya hormati, Bapak Guber-
nur: Saya tahu bahwa Bapak sudah bertahun-tahun lamanya men-
jadi pemimpin bangsa ini dan memutuskan perkara-perkara mereka.
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 adawaktuuntuk sayamelakukanhal-hal yang sepertimereka
tuduhkan terhadap saya. 12Dan seorang pun tidak pernahmelihat saya
bertengkar atau melakukan kekacauan— baik di dalam teras Rumah
Allahmaupun di rumah-rumah pertemuan orang Yahudi, atau dimana
saja di dalam kota itu. 13Dan orang-orang ini tidak bisa membuktikan
kepada Bapak bahwa tuduhan-tuduhanmereka itu benar.

14 “Tetapi saya mengakui bahwa saya menyembah Allah nenek
moyang kami dengan mengikuti ‘jalan keselamatan’ yang diajarkan
oleh Yesus, orang Nazaret itu. Menurut orang-orang ini, siapa saja yang
mengikuti jalan itu adalah pengikut ajaran sesat. Tetapi saya masih
percaya kepada semua yang tertulis dalam Hukum Taurat dan buku
para nabi. 15 Sama seperti mereka, saya juga mempunyai keyakinan
bahwa pada suatu hari nanti Allah akanmenghidupkan kembali setiap
orang yang sudah mati— baik itu orang benar maupun orang jahat.
16 Dan oleh karena itu, saya selalu berusaha melakukan yang terbaik
supaya hati nurani saya tidak merasa bersalah, dan dengan demikian
saya hidup benar dalam pandangan Allah danmanusia.

17 “Sesudah beberapa tahun meninggalkan Yerusalem, saya kembali
ke sana untuk membawa beberapa kurban persembahan kepada Allah
dan juga sumbangan dana untuk menolong saudara-saudari sebangsa
yang miskin. 18-19Ketika beberapa orang Yahudi dari Asia menemukan
saya di dalam teras Rumah Allah, saya baru saja selesai menjalani
upacara penyucian diri,† dan saat itu tidak ada orang banyak di situ
dan saya tidak terlibat dalam kekacauan. Seharusnya orang-orang
Asia itulah yang datang dan menyampaikan tuduhan mereka kepada
Bapak, sekiranya ada tuduhanmereka terhadap saya. 20-21Atau biarlah
orang-orang yang ada di sini mengatakan kesalahan apa yang mereka
temukan ketika saya berdiri untuk diperiksa di depan Mahkamah
Agama. Pada waktu itu, mereka tidak menemukan kesalahan apa pun
pada diri saya, kecuali mereka tidak senang dengan perkataan saya
yang saya sampaikan dengan suara keras. Saya berkata, ‘Hari ini saya
diadili karena keyakinan saya— yaitu bahwa orang-orang yang sudah
mati akan dihidupkan kembali!’ ”

22Waktumendengarhal itu, GubernurFeliksmenundasidang ituden-
gan berkata, “Waktu komandan Lisias datang, saya akan memutuskan
perkaramu.” (Kebetulan Feliks sudah tahu banyak tentang jalan yang

† 24:18-19 upacara penyucian diri Lihat catatan di Kis. 21:23.
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diajarkan oleh Yesus.) 23 Lalu dia memerintahkan seorang komandan
kompi yang bertugas di situ supaya Paulus terus dijaga, tetapi tidak
perlu diikat dengan rantai, dan tidak menghalang-halangi sahabat-
sahabat Paulus untukmembantu dia ketika diamembutuhkan sesuatu.

Paulus berbicara kepada Feliks dan istrinya
24 Beberapa hari kemudian, Feliks bersama istrinya kembali ke kota

itu dari suatu kunjungan. (Istrinya Drusila adalah seorang perempuan
Yahudi.) Lalu Feliks menyuruh supaya Paulus menghadap mereka
berdua. Kemudian mereka mendengarkan Paulus berbicara tentang
bagaimana percaya kepada Kristus Yesus. 25 Tetapi waktu Paulus
menjelaskan tentang cara hidup yang benar di mata TUHAN, tentang
menguasai diri, dan bagaimanananti Allah akanmenghakimimanusia,
Feliks menjadi takut lalu berkata, “Cukup sudah! Kamu boleh pergi
sekarang. Kalau ada kesempatan, saya akan memanggil kamu lagi.”
26 Selama ini Feliks berharap bahwa Paulus akan memberi uang suap
kepadanya. Karena itulah dia sering menyuruh supaya Paulus dibawa
menghadap untuk berbicara dengan dia.

27 Tetapi sesudah lewat dua tahun, Feliks digantikan oleh Porkius
Festus. Karena ingin menyenangkan hati orang Yahudi, ketika Feliks
meninggalkan jabatannya itu, dia dengan sengaja membiarkan Paulus
tetap dalam penjara.

25
Paulusmemohon supaya dia diadili oleh raja agung Roma

1 Tiga hari sesudah Gubernur Festus tiba di Kaisarea, dia pergi ke
Yerusalem. 2-3 Di sana, para imam kepala dan para pemimpin orang
Yahudi yang lain datang kepadanya untuk menyampaikan berbagai
tuduhan terhadap Paulus. Mereka memohon dengan sangat supaya
Paulus dikirim kembali ke Yerusalem. Karena secara diam-diam
mereka sudah merencanakan untuk membunuh dia ketika dia dalam
perjalanan. 4Tetapi Festus menjawab, “Paulus ditahan di Kaisarea, dan
saya sendiri akan segera pergi ke sana. 5 Jadi biarlah beberapa orang
dari pemimpin kalian ikut dengan saya ke sana. Kalau memang dia
berbuat salah, merekalah yang 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 memerintahkan orang-orang untuk membawa
Paulus menghadap dia. 7Waktu Paulus masuk ke ruangan itu, orang-
orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilingi dia.
Dan mereka mengajukan banyak tuduhan yang berat terhadap dia,
tetapimereka tidakbisamembuktikanbahwaapayangmerekakatakan
itu benar. 8 Kemudian Paulus membela diri dengan berkata, “Saya
tidak pernah melanggar Hukum Taurat orang Yahudi. Saya juga tidak
melakukan kesalahan terhadap Rumah Allah, apalagi melawan raja
Roma.”

9 Tetapi karena Festus mau mengambil hati orang Yahudi, dia
bertanya kepada Paulus, “Apakah kamumau pergi ke Yerusalem untuk
diadili di sana di hadapan saya tentang semua tuduhan ini?”

10Lalu Paulusmenjawab, “Saya sekarangberdiri di hadapanpengadi-
lan rajaRomadandi sinilah tempat yangpantasuntuk sayadiadili. Saya
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tidak bersalah terhadap bangsa Yahudi, seperti yang engkau sendiri
sudah ketahui. 11Kalau saya terbukti melakukan kejahatan yang mem-
buat saya pantas dihukummati, saya terima dengan rela. Tetapi karena
apa yang mereka tuduhkan terhadap saya tidak benar, tidak ada orang
yangberhakmenyerahkansayakepadamereka. Sayaminta supayaraja
agung sendiri yangmengadili perkara saya.”

12Lalu, sesudah Festusmembicarakan hal ini dengan para penasihat-
nya, dia menjawab, “Baiklah. Sesuai dengan permohonanmu supaya
diadili oleh raja agung, kamu akan pergi ke Roma untuk menghadap
dia.”

Festus bertanya kepada Raja Herodes Agripa tentang Paulus
13 Beberapa hari kemudian, Raja Agripa* dan adik perempuannya

yang bernama Bernike† tiba di Kaisarea untuk mengunjungi Gubernur
Festus. 14 Sesudah mereka tinggal di sana beberapa hari, Festus men-
jelaskan tentang persoalan Paulus kepada raja seperti ini, “Di sini ada
seorang tahanan yang ditinggalkan oleh Feliks di dalam penjara. 15Dan
waktu saya berada di Yerusalem, para imam kepala dan pemimpin-
pemimpin Yahudi menyampaikan bahwa orang ini sudah melakukan
banyakkejahatan. Jadimerekameminta saya supayadiadihukummati.
16 Tetapi saya menjawab mereka bahwa menurut hukum Roma, tidak
bisa dengan sembarangan menyerahkan seseorang tertuduh kepada
orang-orang yang menuduh dia. Sebelumnya dia harus diberi ke-
sempatan berhadapan dengan orang-orang yang memusuhinya itu
supaya membela diri atas tuduhan-tuduhan mereka. 17 Jadi, waktu
mereka datang ke sini bersama dengan saya, saya tidak menunda
untuk mengurus masalah itu. Besoknya saya langsung mengadakan
sidang pengadilan danmenyuruh supaya orang itu dibawamenghadap
saya. 18 Tetapi ketika orang-orang yang memusuhinya menyampaikan
tuduhan-tuduhan terhadap dia, mereka tidak menunjukkan kesalahan
berat yang sudah dia perbuat— sama seperti yang sudah saya sangka.
19Tetapimasalahnya hanya 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 harusmenyelidiki masalah ini. Makanya saya
menanyakan dia apakah dia mau diadili tentang tuduhan-tuduhan itu
di Yerusalem. 21 Tetapi Paulus sendiri meminta supaya perkaranya
diadili langsung oleh raja agung kita. Jadi saya memerintahkan supaya
dia tetap ditahan sampai saya mendapat kesempatan untuk mengirim
dia kepada raja kita.”

22Lalu jawab Agripa kepada Festus, “Saya sendiri juga inginmenden-
gar orang itu berbicara.”
Festus menjawab, “Kalau begitu, saya akan mengatur waktu supaya

Bapakmendapat kesempatan untukmendengarkan dia besok.”
23 Dan besoknya Agripa bersama Bernike datang dan disambut den-

gan upacara penghormatan yang meriah. Mereka masuk ke ruang
sidang pengadilan bersama-sama dengan para komandan tentara dan
orang-orang penting di kota itu. Lalu Festus memberi perintah supaya

* 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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Paulus dibawa masuk. 24 Kemudian Festus berkata, “Raja Agripa dan
semua yang berkumpul di sini, kalian lihat orang ini. Semua orang
Yahudi— baik yang ada di Yerusalem maupun yang ada di sini, sudah
menuntut saya dengan berteriak-teriak bahwa orang ini tidak boleh
dibiarkan hidup lagi. 25 Tetapi waktu saya memeriksa masalahnya,
saya tidak menemukan satu kesalahan pun yang membuat dia pantas
dihukum mati. Jadi ketika dia minta supaya masalahnya diadili oleh
raja agung kita, maka saya memutuskan untuk mengirim dia ke Roma.
26Tetapi saya tidak mempunyai pernyataan yang masuk akal yang bisa
ditulis dalam surat keterangan kepada raja agung kita. Karena itu, saya
membawa dia menghadap kalian, dan terutama kepada Bapak, Raja
Agripa, supayamelalui pemeriksaan ini, apa yang harus saya tulismen-
jadi jelas. 27 Karena menurut pendapat saya, tidak pantas membawa
seorang tahanankepada raja agung kita tanpa surat keterangan tentang
apa yang dituduhkan terhadap dia.”

26
Paulusmembela diri di hadapan Raja Agripa

1 Lalu Agripa berkata kepada Paulus, “Kamu boleh berbicara untuk
membela dirimu.”
Kemudian Paulus mengangkat tangannya sebagai tanda bahwa dia

mulai membela dirinya sendiri. Dia berkata, 2 “YangMulia Raja Agripa,
saya senang sekali karena hari ini saya bisa berdiri di hadapan Bapak
untuk membela diri dari semua tuduhan yang disampaikan oleh orang
Yahudi— 3 terutama karena Bapakmengetahui sedalam-dalamnya ten-
tang semua adat istiadat orang Yahudi dan hal-hal yang menimbulkan
perbedaan pendapat di antara mereka. Karena itu, saya minta supaya
Bapakmendengarkan 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. 5Mereka sudah lamamengenal saya, dankalaumerekamau
bersaksi, mereka bisa berkata bahwa saya sudah hidup dengan baik
sebagai anggota kelompok Farisi— yaitu kelompok orang yang paling
ketat dari agama kami. 6Dan sekarang, di sini saya berdiri untuk diadili
justru karena keyakinan saya— yaitu bahwa Allah akan memenuhi
salah satu janji yang penting yang dulu Dia janjikan kepada nenek
moyangkami. 7Begitu juga, keduabelas sukubangsakamimasih sangat
mengharapkan janji itu ditepati. Oleh karena itulah mereka sungguh-
sungguhberibadahkepadaAllah siangdanmalam. Tetapi justrukarena
pengharapan yang sama itulah, ya Raja Agripa, saya dituduh oleh
bangsa saya! 8 Jadi saya bertanya kepada kalian semua: Kenapa kalian
susah sekali percaya bahwa Allah berkuasa menghidupkan kembali
orang-orangmati?

9 “Sebenarnya dulu saya juga berpikir bahwa semua orang Yahudi
wajib bertindak keras untuk melawan segala sesuatu yang dilakukan
atas nama Yesus, orang Nazaret itu. 10Hal itu jugalah yang pernah saya
lakukan di Yerusalem. Dengan kuasa yang saya dapat dari imam-imam
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kepala, saya sudah memasukkan banyak sekali umat Allah* ke dalam
penjara. Dan saatmerekadiadili olehMahkamaAgama, saya jugaberpi-
hak kepada para pemimpin yang menuntut supaya mereka dihukum
mati. 11Bahkan sering kali saya jugamenyiksamereka di dalam rumah-
rumah pertemuan dan berusaha memaksa mereka untuk menghina
nama Yesus. Kemarahan sangat menguasai diri saya, sehingga saya
mengejar mereka ke kota-kota lain.

Paulusmenceritakan bahwa diamelihat Yesus
12 “Dalam rangka itulah saya pergi ke Damsik dengan surat-surat

izin dan kuasa penuh dari imam-imam kepala. 13 Tetapi Yang Mulia,
kira-kira tengah hari dalam perjalanan itu, suatu cahaya dari surga—
yang lebih terang dari matahari, menyinari saya dan juga menyinari
mereka yang berjalan bersama saya. 14Kami semua jatuh ke tanah, lalu
saya mendengar suara yang berkata kepada saya dalam bahasa Ibrani,
‘Saulus, Saulus, kenapa kamu menganiaya Aku? Kamu sama seperti
sapi yang terus saja menendang tongkat tajam gembalanya. Dengan
melawan kehendak-Ku, kamumenyusahkan dirimu sendiri.’

15 “Lalu saya bertanya, ‘Siapa Engkau, Tuhan?’
“DanTuhanmenjawab, ‘AkulahYesus, yangkamuaniaya itu. 16Tetapi

sekarang, berdirilah! Aku memperlihatkan diri kepada kamu karena
Aku sudah memilihmu untuk melayani-Ku. Dan kamu akan member-
itakan kesaksianmu tentang apa yang sudah kamu lihat dan apa yang
akanKu-tunjukkankepadamunanti. 17Akuakanmenyelamatkankamu
dari orang-orang yang memusuhimu— baik yang berasal dari orang
Yahudi maupun yang bukan Yahudi. Dan sekarang Aku mengutusmu
kepada orang yang bukan Yahudi, 18 supaya kamu membuat mereka
sadar sehingga tidak lagi hidup di dalam kegelapan tetapi hidup di
dalam terang. Dan juga supaya mereka tidak lagi dikuasai iblis, tetapi
dikuasai oleh Allah. Dengan begitu, dosa mereka akan diampuni,
dan mereka akan ikut ambil bagian bersama orang-orang yang sedang
disucikan karena percaya penuh kepada-Ku.’

Paulusmenjelaskan tentang pekerjaan pelayanannya
19 “Karena itu, ya Rajaku Agripa, saya memang berusaha untuk tetap

taat kepada penglihatan yang diberikan dari surga itu. 20 Lalu saya
mulai mengajarkan berita keselamatan pertama-tama di antara orang-
orang di Damsik, kemudian di Yerusalem, lalu di seluruh provinsi
Yudea, dan juga di daerah-daerah orang yang bukan Yahudi. Saya
memberitakan bahwa mereka harus bertobat dari dosa-dosa mereka
dan berbalik kepada TUHAN, dan melakukan hal-hal yang menun-
jukkan bahwamereka memang sudah bertobat. 21Karena itulah orang
Yahudi menangkap saya di Rumah Allah dan berusaha membunuh
saya. 22 Tetapi sampai hari ini Allah selalu melindungi saya, sehingga
saya bisa berdiri di sini dan bersaksi kepada kalian semua— baik
kepada orang yangberkedudukan rendahmaupunyangberkedudukan
tinggi. Dan saya hanya memberitakan apa yang sudah dinubuatkan
oleh para nabi dan Musa— 23 yaitu bahwa sudah ditetapkan oleh Allah
untuk Kristus menderita dan mati, lalu dihidupkan kembali sehingga
Dia menjadi Orang pertama yang hidup kembali dari kematian. Lalu
* 26:10 umat Allah Secara harfiah, “orang-orang kudus.” Maksudnya orang-orang yang
percaya penuh kepada Yesus dan yang disucikan oleh-Nya.
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beritakeselamatanakanmenjadi seperti cahaya terangyangmenerangi
bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa yang bukan Yahudi.”

Paulusmendorong Raja Agripa untukmenjadi pengikut Kristus
24 Sementara Paulus sedang membela dirinya demikian, Festus

berkata dengan suara keras, “Paulus, kamu sudah gila! Kamu sudah
terlalu banyak belajar tentang agama sehingga kamumenjadi gila.”

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 saja mendengar tentang hal-hal ini, karena
semua ini sudah sangat diketahui oleh umum. 27 Nah, Raja Agripa,
apakah engkau percaya apa yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi?
Saya yakin bahwa engkau percaya akan hal-hal itu!”

28 Lalu Agripa menjawab Paulus, “Apakah kamu pikir bahwa kamu
bisa membujuk saya untuk menjadi Kristen dalam waktu yang singkat
ini?”

29 Dan Paulus menjawab, “Biar singkat atau panjang, saya berdoa
kepada Allah supaya bukan hanya engkau, tetapi semua yang menden-
garkan 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 meninggalkan ruangan itu. Sesu-
dah di luar, mereka berkata satu sama lain, “Orang itu tidakmelakukan
kejahatan yang membuat dia harus dihukummati atau dimasukkan ke
dalam penjara.”

32LaluRajaAgripaberkatakepadaFestus, “Seandainyaorang ini tidak
meminta perkaranya diadili oleh raja agung, sebenarnya dia sudah bisa
dibebaskan.”

27
Paulus berlayar ke Roma

1Ketika tiba tanggal yang ditentukan, kami— termasuk saya, Lukas,
akan berlayar ke provinsi Italia, Paulus dan beberapa tahanan lain
diserahkan kepada seorang komandan kompi Romawi yang bernama
Yulius. Dia adalah anggota dari batalion khusus raja agung. 2Aristarkus
— yang berasal dari kota Tesalonika di provinsi Makedonia, juga ikut
bersama kami. Kemudian kami naik ke sebuah kapal yang berasal
dari kota Adramitium, yang akan berlabuh di beberapa pelabuhan di
sepanjang pantai provinsi Asia.

3Besokharinya, kami tiba di Sidon. Yulius berbaik hati kepada Paulus
dengan mengizinkan dia turun untuk mengunjungi teman-temannya
di kota itu, supaya mereka bisa memberikan apa yang dia butuhkan.
4 Ketika kami berlayar dari Sidon, angin kencang bertiup dari arah
depan kapal, jadi kapal berlayar mengikuti pinggir laut pulau Siprus,
supaya terlindungdari angin itu. 5Ketika kapalmenyeberangi laut yang
luas yang berhadapan dengan provinsi Kilikia dan Pamfilia, kami tiba
di kota Mira di provinsi Likia, lalu kami turun dari kapal itu. 6Ternyata
di situ ada kapal dari Aleksandria yang akan berangkat ke Italia. Lalu
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komandan Yulius mengurus supaya kami semua bisa ikut berlayar
dengan kapal itu.

7Olehkarenaangin terusbertiupdengankerasdari arahdepankapal,
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. Denganmengikuti pantai selatan pulau Kreta,
dekat tanjung Salmone, kapal sedikit terlindung dari angin. 8 Dan
dengan susah payah kami berlayar di sepanjang pantai selatan itu
sampai kami tiba di satu tempat yang bernama Pelabuhan Indah, dekat
kota Lasea.

9 Kami sudah kehilangan banyak waktu, dan karena Hari Puasa*
orang Yahudi sudah lewat, tidak aman lagi untuk melanjutkan pela-
yaran. Karena itu, Paulus menasihatkan Yulius dan para anak buah ka-
pal, katanya, 10 “Saudara-saudara, saya melihat kalau kita melanjutkan
perjalanan, maka akan terjadi bencana dan kerugian besar— bukan
hanya pada kapal dan muatannya, tetapi nyawa kita pun bisa teran-
cam.” 11Tetapi Yulius lebih percaya kepada orang yangmengemudikan
kapal dan pemilik kapal, daripada kata-kata Paulus. 12 Dan memang
pelabuhan itu bukanlah tempat yang baik untuk tinggal selamamusim
dingin. Karena itu, kebanyakan anak buah kapal memilih untuk terus
berlayar dan berusaha untuk sampai di pelabuhan Feniks, supaya kami
semua bisa tinggal di sana selama musim dingin. Pelabuhan itu lebih
terlindung dari angin karenamenghadap ke barat daya dan barat laut.

Terjebak dalam angin topan
13 Jadi ketika angin mulai bertiup dengan pelan dari arah selatan,

para anak buah kapal menyangka bahwa mereka sudah bisa berlayar
lagi sesuai dengan rencana mereka. Karena itu, mereka mengangkat
jangkar danberlayar lagimengikuti pantai selatanKreta. 14Tetapi tidak
lama kemudian, angin topan— yang terkenal sebagai ‘Angin Timur
Laut’, bertiup dari arah pulau itu. 15 Lalu kapal terjebak di tengah-
tengah angin topan itu, dan kapal tidak mungkin bisa berlayar lagi
melawan angin keras itu. Jadi para anak buah kapal membiarkan
kapal terbawa oleh angin. 16Ketika kami hanyut dan terlindung sedikit
karena melewati pinggir laut sebuah pulau kecil yang bernama Kauda,
dengan susah payah kami berhasil mengamankan perahu kecil yang
terikat di belakang kapal itu. 17 Sesudah perahu kecil itu ditarik ke
atas kapal, para anak buah kapalmemasang tali kuat-kuatmelingkar di
sekeliling kapal itu. Merekamelakukan itu karena takut jangan sampai
kapal itu terkandas di pasir yang dangkal di tempat yang bernama
Sirtis. Jadi sesudah itu mereka juga menurunkan layar dan jangkar,
supaya kapal lebih pelan terbawa angin. 18 Tetapi angin topan dan
gelombang masih sangat kencang menghantam kapal, sehingga besok
harinya, paraanakbuahkapalmembuangmuatanke laut, supayakapal
lebih ringan. 19Dan pada hari berikutnya mereka bahkan membuang
sebagian alat-alat kapal ke laut. 20 Berhari-hari lamanya kami tidak

* 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 jugamenjadi tanda untuk permulaanmusim angin ribut yang berbahaya di laut.
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melihat matahari atau bintang, dan angin topan itu terus saja bertiup
dengan kencang. Dan akhirnya kami tidak punya harapan lagi untuk
bisa selamat.

21Berhari-hari lamanya kami semua tidakmakan, lalu Paulus berdiri
di antara kami semua dan berkata, “Saudara-saudara, seandainya dulu
kalian mengikuti nasihat saya supaya tidak berlayar dari Kreta, kita
tidak akan mengalami bencana dan kerugian seperti ini. 22 Tetapi
sekarang saya menasihatkan supaya kalian jangan putus asa. Karena
tidak ada satu pun dari antara kita yang akan binasa. Hanya kapal
ini saja yang akan hancur. 23 Saya berkata begitu karena tadi malam,
Allah yang saya sembah dan yang saya ini hamba-Nyamenyuruh salah
satu malaikat-Nya datang dan berdiri di samping saya. 24 Malaikat
itu berkata, ‘Paulus, jangan takut. Kamu pasti akan menghadap raja
agung Roma. Dan atas kebaikan hati Allah kepadamu, Dia berjanji
bahwa semua orang yang berlayar denganmu akan selamat.’ 25 Jadi
Saudara-saudara, janganlah putus asa, karena saya yakin kepada Allah,
bahwasemuaakan terjadi sesuaidengan janji-janji-Nya itukepadasaya.
26Tetapi kapal ini pasti akan terkandas di sebuah pulau.”

27 Pada malam yang keempat belas— masih dalam keadaan ditimpa
angin topan, kami terombang-ambing sampai ke tengah Laut Adria.†
Pada tengahmalam para anak buah kapal merasa bahwa kapal sedang
mendekati daratan. 28 Lalu mereka mengukur kedalaman laut dengan
menjatuhkan batu bertali, dan ternyata dalamnya kira-kira tiga puluh
tujuh meter. Sesudah berlayar sedikit lagi, mereka kembali mengukur
kedalaman dan ternyata laut di tempat itu dalamnya hanya dua puluh
tujuh meter.‡ 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 bahwamerekamaumenurunkan beberapa
jangkar dari depan kapal. 31 Tetapi Paulus berkata kepada Yulius dan
tentara-tentaranya yang lain, “Kalau anak buah kapal itu tidak tetap
tinggal di dalam kapal ini, kalian semua tidak akan selamat.” 32 Jadi,
tentara-tentara itu memotong tali-tali yang mengikat perahu itu dan
membiarkannya jatuh dan hanyut terbawa ombak.

33Menjelang pagi, Paulus mendesak kami semua untuk makan den-
gan 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, dia mengambil roti dan
mengucap syukur kepada Allah atas roti itu di hadapan semua orang.
Lalu dia menyobek-nyobek roti itu, mengambil sebagian dan mulai
makan. 36 Lalu kami semua menjadi bersemangat lagi dan ikut makan
roti itu bersama Paulus. 37 (Kami yang ada di dalamkapal itu berjumlah

† 27:27 Laut Adria Bagian Laut Tengah di antara negeri Yunani dan Italia. ‡ 27:28 tiga puluh
tujuhmeter … dua puluh tujuhmeter Secara harfiah, “dua puluh orgula … lima belas orgula.”
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dua ratus tujuh puluh enam orang.) 38 Sesudah kami semua makan
secukupnya, kemudian para anak buah kapal meringankan kapal lagi
denganmembuangmuatan gandum ke laut.

Kapal kandas dan hancur
39 Lalu waktu matahari sudah terbit, mereka melihat daratan yang

tidak dikenal, tetapi mereka melihat juga ada teluk dengan pantainya.
Karena itu,merekamemutuskanuntukmencobamendaratkankapal di
pantai itu. 40 Jadi mereka memotong tali-tali jangkar dan membiarkan
jangkar itu tenggelam ke dalam laut. Pada waktu itu juga, mereka
melepaskan tali-tali yang mengikat alat kemudi kapal, lalu mereka
menaikkan layar supaya angin meniup kapal itu menuju ke pantai.
41 Tetapi di suatu tempat di mana dasar laut tidak dalam, kapal itu
menabrak pasir sehingga terkandas. Bagian depan kapal itu terbentur
dengan sangat keras ke pasir sehingga tidak bisa bergerak sama sekali,
sedangkan bagian belakang kapal itu mulai hancur karena dihantam
oleh ombak.

42 Pada waktu itu, tentara-tentara berencana untuk membunuh se-
mua tahanan, supaya tidak ada yang berenang ke darat dan tidak ada
yang melarikan diri. 43 Tetapi Yulius mau menyelamatkan Paulus. Jadi
dia melarang mereka dan memerintahkan supaya mereka yang bisa
berenang lebih duluan terjun ke laut dan berenang ke daratan. 44Dan
penumpang lain yang tidak bisa berenang disuruh untuk berpegangan
pada papan-papan atau pecahan-pecahan lain kapal itu. Dengan cara
seperti itu, semua orang sampai di pantai dengan selamat.

28
Paulus di pulauMalta

1 Sesudah kami tiba di daratan dengan selamat, kami baru diberi-
tahukanolehpendudukdi situbahwapulau itubernamaMalta. 2Orang-
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 penduduk melihat kejadian
itu, mereka berkata satu sama lain, “Pasti orang ini seorang pembunuh,
karenawalaupun dia sudah selamat dari bahaya laut, tetapi dewi Kead-
ilan* tidak membiarkan dia hidup.” 5 Tetapi Paulus menggoyangkan
tangannya sehingga ular itu terlepas dan jatuh ke dalam api, dan dia
tidak merasa sakit apa-apa. 6 Memang penduduk di situ menyangka
bahwa tangan Paulus akan menjadi bengkak atau tiba-tiba putus na-
pasnya 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!”

7Tidak jauh dari tempat itu terdapat tanah milik gubernur pulau itu,
namanya Publius. Dia mengundang dan menerima kami di rumahnya,

* 28:4 dewi Keadilan Pada waktu itu, banyak orang percaya bahwa ada dewi yang bernama
Keadilan, yangmembalas kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang jahat.
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dan dia sangat baik kepada kami sewaktu kami bertamu di situ. Kami
tinggalbersamadia selama tigahari. 8Padawaktu itu, bapaknyaPublius
sedang terbaring di tempat tidur karena demamdan diare. Lalu Paulus
pergi melihat dia, dan ketika Paulus berdoa sambil meletakkan kedua
tangannya ke atas dia, orang itu pun langsung sembuh. 9Sesudahhal 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, mereka menyediakan
semua kebutuhan kami.

Paulus berlayar dariMaltamenuju Roma
Sesudah itu, kami berangkat lagi dengan sebuah kapal yang berasal

dari Aleksandria, yang selama musim dingin berada di pulau itu. Di
bagian depan kapal itu diukir lambangDewaKembar.† 12Lalu kami tiba
di kota Sirakusa (di pulau Sicilia) dan tinggal di sana selama tiga hari.
13Dari situ kami berlayar ke seberang dan tiba di kota Regium (di ujung
provinsi Italia). Danbesoknyaangindari selatanbertiup, sehinggakami
bisa berlayar ke utara dan sampai ke kota Puteoli pada hari berikutnya.
14Dikota itukamibertemudenganbeberapaorang saudara seiman, dan
mereka meminta kami menginap di rumah mereka selama tujuh hari.
Kemudian kami melanjutkan perjalanan dan tiba di Roma. 15 Saudara-
saudari seiman di kota Roma sudah mendengar berita bahwa kami
dalam perjalanan ke kota itu. Dan mereka datang menemui kami di
duakampungyangbernamaPasarApiusdanTigaTempatPenginapan.‡
Ketika Paulusmelihat mereka, dia bersyukur kepada Allah dan hatinya
dikuatkan.

Paulus di Roma
16Sesudahkami tiba di Roma, pemimpindi sanamemberi izin kepada

Paulus untuk tinggal sendiri, dan seorang tentara disuruh untuk men-
jaga 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 setempat memeriksa
saya, mereka mau membebaskan saya. Karena mereka tidak mene-
mukan kesalahan apa pun dalam diri saya yang membuat saya pan-
tas dihukum mati. 19 Tetapi orang Yahudi sangat menentang kalau
saya dibebaskan. Karena itu, saya terpaksa memohon supaya perkara
saya diajukan kepada raja agung. Tetapi saya tidak bermaksud untuk
menyalahkan bangsa saya sendiri. 20Karena itulah sayaminta bertemu
dan berbicara dengan kalian. Karena sebenarnya, justru karena keyak-
inan saya akan semua janji Allah kepada nenek moyang kita orang
Yahudi, saya diikat dengan rantai besi ini.”
† 28:10-11 DewaKembarMaksudnyakeduapatungberhalayangbernamaKastordanPoluks—
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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21Lalumerekamenjawab, “Kamibelummenerimasuratdariprovinsi
Yudea tentang kamu. Dan juga belum ada orang Yahudi yang dari
sana datang membawa berita atau menceritakan bahwa kamu sudah
berbuat kejahatan. 22 Tetapi kami mau mendengar langsung dari
Saudara tentang keyakinanmu itu. Karena kami tahu bahwa di mana-
mana orang berbicaramenentang aliranmu itu.”

23 Lalu mereka menentukan waktu untuk bertemu lagi dengan
Paulus. Dan pada hari itu lebih banyak orang datang berkumpul
di rumah tempat dia menginap. Lalu dari pagi sampai malam dia
menjelaskan dan bersaksi kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan
dia mencoba meyakinkan mereka untuk percaya kepada Yesus dengan
menggunakan ayat-ayat 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 oleh Roh
KudusmelaluiNabi Yesayakepadanenekmoyangkita! TUHANberkata,
26 ‘Pergilah kepada bangsamu yang keras kepala itu dan sampaikanlah

berita ini:
Biarpun kalian terus mendengar berita dari Allah,

tetapi kalian tidak akan pernahmengerti.
Dan biarpun kalian terus melihat apa yang TUHAN sedang kerjakan,

tetapi kalian tetap tidak akan pernahmengerti apa yang terjadi.
27Karena hati bangsa ini sudah tidakmaumengerti lagi.

Telingamereka sudah tidakmaumendengar,
dan mata mereka tertutup rapat sehingga tidak bisa melihat apa
yang benar.

Tetapi seandainya pikiranmereka tidak tertutup,
mereka bisa sungguh-sungguhmelihat denganmatamereka,
mendengar dengan telingamereka,
danmengerti dengan pikiranmereka.

Kasihan sekali mereka tidakmungkin kembali kepada-Ku,
walaupun Aku bersedia menyembuhkanmereka.’✡

28-29 “Jadi, Saudara-saudara, karena kalian orang Yahudi tidak mau
mendengarkan berita keselamatan dari Allah itu, maka kalian harus
tahu bahwa Allah sekarang sudah mengirim berita itu kepada orang
yang bukan Yahudi. Danmereka pun sedangmenerima berita itu.”§

30 Lalu selama dua tahun penuh Paulus tinggal di rumah yang dia
sewa sendiri, dan dia menerima semua orang yang datang untuk men-
gunjungi dia. 31 Dengan penuh keberanian dan tanpa dihalangi oleh
siapa pun, dia memberitakan tentang kerajaan Allah dan mengajar
tentang Tuhan Yesus— yaitu Kristus* yang dijanjikan Allah.

✡ 28:27 Yes. 6:9-10 § 28:28-29 Ayat 29 Beberapa salinan kuno menambah kata-kata ini—
yang kemudian dihitung sebagai ayat 29: “Sesudah Paulus berkata demikian, orang-orang
Yahudi itu punpergi sambilmasih saling berdebat karena sangat berbeda pendapat.” * 28:31
Kristus Lihat catatan di Kis. 2:36.
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Surat Paulus kepada jemaat Roma
1Kepada yang kekasih saudara-saudari saya seiman di Roma:
Salamdari Paulus, hambaKristus Yesus. Allah sudahmemanggil saya

menjadi seorang rasul, dengan tugas untuk memberitakan Kabar Baik
dari Allah kepada semua orang.

2 Pada zaman dulu, melalui nubuatan para nabi yang tertulis dalam
Kitab Suci, Allah sudah berjanji untuk menyampaikan Kabar Baik itu
kepada kita. 3-4 Kabar Baik itu menjelaskan tentang Anak Allah dan
Penguasakita, KristusYesus. Dia layakdisebutAnakAllahkarenakedua
hal ini: Pertama, sebagai manusia, Dia lahir dari keturunan Daud.*
Kedua, dengankuasa yang luar biasaYesus sudah terbukti sebagaiAnak
Allah. Hal itu terjadi waktu Roh Kudusmenghidupkan Dia kembali dari
antara orangmati.

5 Melalui kebaikan hati Kristus, saya sudah menerima pelayanan
istimewa dari Allah untuk menjadi rasul Kristus. Saya— seperti para
rasul yang lain, bertugas menuntun orang-orang dari segala bangsa
supaya percaya dan taat kepada Kristus. 6Dan kalian yang di Roma juga
termasuk di antaramereka yang dipanggil untukmenjadi milik Kristus
Yesus.

7Sayamenulis surat ini kepada kalian Saudara-saudari di Roma, yang
dikasihi Allah, yang dipanggil menjadi orang-orang kudus-Nya.
Doa saya, Allah Bapa dan Penguasa kita Kristus Yesus akan selalu baik

hati kepada kalianmasing-masing danmenjagamu supaya kamu hidup
dengan tenang dalam perlindungan Bapa dan Penguasa kita.

Keinginan Paulus untukmemberitakan Kabar Baik di ibukota Roma
8 Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat

bersyukur kepada Allah— yang saya sembah melalui Kristus Yesus,
karena kalian sudah percaya kepada Kristus. Di mana-mana di seluruh
dunia orang-orang menceritakan bahwa kalian yang di Roma sangat
percaya kepada Dia. 9 Jadi saya terus-menerus mendoakan kalian. Dan
Saksi saya adalah Allah yang saya layani dengan segenap hati dengan
cara memberitakan Kabar Baik tentang Anak-Nya. 10 Saya sudah
lama berdoa dan memohon dengan sangat supaya Allah mengizinkan
saya mengunjungi kalian. 11 Saya ingin bertemu dengan kalian untuk
membagikan berkat rohani yang bisa menguatkan kalian. 12 Maksud
saya, waktu saya bersama kalian, kita bisa saling menguatkan supaya
lebih percaya kepada Kristus.

13 Saudara-saudari, saya mau supaya kalian tahu bahwa saya su-
dah 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— seba-
gaimana saya sudah berhasil di antara orang yang bukan Yahudi di

* 1:3-4 keturunan Daud Raja-raja Israel semua disebut ‘anak-anak Daud’. Sebagai pemimpin
bangsa Israel, raja juga disebut ‘anak Allah’— dengan huruf kecil untuk ‘anak’. Dalam Mzm.
2. Allah juga pernah menyebut semua bangsa Israel sebagai ‘anak’-Nya. (Kel. 4:23; Hos. 11:2)
DalamPerjanjian Baru, ‘anakDaud’ juga dimengerti sebagai nama lain untuk ‘Mesias’ atau Raja
Penyelamat yang dijanjikan.
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tempat lain. 14Karena sayamerasawajibmelayani semua orang— baik
orangYunani yangmempunyai bahasadanbudaya yang tinggimaupun
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 yangpenuhkuasa ituuntukmenyelamatkan setiap orang
yang percaya penuh kepadanya— baik orang Yahudi maupun yang
bukan Yahudi.† 17 Karena kabar itu menyatakan bagaimana Allah
membenarkanmanusia 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.”✡

Semuamanusia layak dihukum oleh Allah
18 Kabar Baik itu penting karena kemarahan Allah terhadap se-

mua dosa dan kejahatan manusia sudah mulai dinyatakan dari surga.
Karenadosadankejahatan itumenjadi penghalangbagimanusia untuk
mengenal ajaran yang benar dari Allah. 19 Apa yang harus diketahui
manusia tentangAllah sudah jelas sekali, karenaDia sendiri yang sudah
menyatakan hal itu kepadamanusia.

20Karena sejak penciptaan dunia, sifat-sifat-Nya sebagai Allah sudah
terlihat dengan jelasmelalui segala sesuatu yang sudahdiciptakan-Nya.
Dan oleh karena itu kitamengerti hal-hal yang tidak bisa dilihat dengan
mata tentang Dia— yaitu keadaan-Nya sebagai Allah dan bahwa Dia
mempunyai kuasa untuk selama-lamanya. Jadi tidak ada alasan apa
pun bagi manusia untuk tidak mengenal Allah. 21 Biarpun mereka
mengenal Dia seperti itu, tetapi mereka tidak memuliakan-Nya sebagai
Allah dan tidak bersyukur kepada-Nya, sehingga mereka memikirkan
hal-hal yang sia-sia dan bodoh, dan pikiran mereka menjadi penuh
dengan kegelapan. 22Mereka berkata bahwa mereka bijaksana, tetapi
ternyatamereka bodoh. 23Merekamenolak untukmemuliakan 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

† 1:16 baik orang Yahudi maupun … Secara harfiah, “pertama-tama kepada orang Yahudi
maupun orang Yunani.” Frasa yang sama digunakan dua kali lagi di 2:9 dan 10. Dengan kata
‘pertama-tama’, Paulus tidak bermaksud bahwa orang-orang dari bangsa Yahudi mempunyai
kedudukan lebih tinggi dalam pandangan TUHAN dari orang-orang dari suku lain. (Hal itu
dapat dilihat dengan jelas di 2:11 yang menuliskan, “karena Allah tidak membeda-bedakan
orang.” Bandingkan juga dengan Roma 3:9 dan 10:12.) Ternyata Paulus menggunakan frasa
ini untukmenunjukkan bahwahal-hal yang dibicarakan dalamketiga ayat tersebut seharusnya
lebih cepat diakui olehorang-orangYahudi karena sejarahdankebudayaanmereka, dankarena
mereka sudah mengenal Firman Allah dalam Perjanjian Lama. Dalam ketiga ayat tersebut,
Paulusmenggunakan kata ‘Yunani’ dengan arti ‘semua bangsa lain yang bukan Yahudi’, karena
pada waktu Paulus menulis surat ini, kebudayaan dan bahasa Yunani sudah tersebar ke
seluruh suku dan bangsa dalam kerajaan Roma. ‡ 1:17 hanya karena percaya saja Secara
harfiah, “dari iman kepada iman.” Frasa ini dalam bahasa Yunani adalah idiom, bisa juga
diterjemahkan, “yang terjadi semata-matahanyakarenapercaya—bahkan semakinyakinakan
kabar itu.” ✡ 1:17 Hab. 2:4; Gal. 3:11; Ibr. 10:38
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dalambentukmanusia, burung-burung, binatang-binatangberkaki em-
pat, dan binatang-binatangmenjalar.

24Oleh karena itu, Allah lepas tangan danmembiarkanmereka diper-
budak oleh keinginan-keinginan mereka yang jahat. Dan akibatnya,
mereka saling menajiskan tubuh mereka dengan melakukan hal-hal
yang memalukan. 25 Meskipun mereka tahu hal-hal yang benar ten-
tang Allah, mereka memilih untuk percaya kepada yang salah. Dari-
pada menyembah dan melayani Dia yang menciptakan segala sesuatu,
mereka lebihmemilih untukmenyembah kepada ciptaan-Nya. Padahal
hanya Dialah yang layak dipuji untuk selama-lamanya! Amin.

26Karenamanusia seperti itu,makaAllahmembiarkanmerekadiper-
budak oleh keinginan-keinginan mereka yang memalukan. Salah satu
contohnya, beberapa perempuan melakukan hubungan seks dengan
sesama perempuan, padahal perbuatan yang seperti itu tidak wajar
dan seharusnya tidak boleh dilakukan. 27 Begitu juga dengan laki-
laki. Merekamulaimerasabosanberhubungan seks yangwajar dengan
perempuan, dan ingin melakukan hal-hal yang memalukan dengan
berhubungan seks dengan sesama laki-laki. Karena itu, merekamener-
ima hukuman Allah di dalam diri mereka sesuai dengan cara hidup
mereka yangmemalukan itu.

28 Ternyata manusia merasa tidak perlu lagi mengenal Allah. Oleh
karena itu Allah lepas tangan lagi dan membiarkan mereka diper-
budak oleh pikiran mereka yang sia-sia, sehingga manusia semakin
melakukan apa yang seharusnya tidak boleh mereka lakukan. 29 Jadi
hati mereka dikuasai oleh segala macam dosa, termasuk pikiran jahat,
mementingkan diri sendiri, dan membenci. Pikiran mereka penuh
dengan iri hati, ingin membunuh, berkelahi, menipu, dan menyimpan
dendam. Merekamembawacerita palsu tentangorang lain 30dan saling
menjelekkan. Mereka benci kepada Allah. Dan mereka terlalu kasar,
congkak, dan menyombongkan diri. Mereka pintar memikirkan cara-
cara baru untuk melakukan kejahatan, dan tidak taat kepada orang
tua. 31Mereka bodoh, tidakmenepati janji-janji mereka, dan tidak tahu
menunjukkankebaikandanbelas kasihan kepada orang lain. 32Mereka
sudah tahu Hukum Allah yang mengatakan bahwa orang yang hidup
seperti itu pantas dihukummati. Tetapi mereka terus saja hidup dalam
kejahatan, danmemuji orang lain yang jugamelakukan kejahatan.

2
Janganmenganggap diri lebih baik dari orang lain

1 Jadi, Saudara-saudariku, kalaukamumenganggapbahwakamubisa
menghakimiorang lain, berarti kamusalah. Kamu jugabersalahkarena
berbuat dosa. Tidak pantas kamu menghakimi sesamamu, karena
kamu jugamelakukan kejahatan yang sama seperti dia. Jadi, setiap kali
kamumenghakimi orang lain, hal itu sama seperti kamumemintaAllah
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 kamu menganggap bahwa kamu bisa
melarikan diri dari hukuman Allah? 4 Padahal Allah sangat baik dan
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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 un-
tukmembimbingmu supaya kamu bertobat.

5 Tetapi kamu mengeraskan hatimu dan tidak mau bertobat. Tidak
tahukah kamu bahwa kamu sedang menjatuhkan hukuman yang lebih
berat bagi dirimu sendiri?! Pada hari Allah menyatakan kemarahan-
Nya, semua orang akan melihat bahwa hukuman Allah itu adil!
6 Karena Allah akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatan-
nya. 7Kepada orang-orang yangmencari hidup yang selama-lamanya—
yang selalu tekun berbuat baik, dan yang hidupnya menjadi kesaksian
bagibanyakorangsehinggamembawapujiandanhormatkepadaAllah,
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 setiap orang yang berbuat jahat— baik kepada
orangYahudimaupunkepadaorangyangbukanYahudi. 10Tetapi setiap
orang yang berbuat baik akan diberkati-Nya supaya mereka dipuji,
dihormati, dan merasa tenang— baik itu orang Yahudi maupun orang
yang bukan Yahudi, 11karena Allah tidakmembeda-bedakan orang.

12 Jadi, orang-orang yang sudah mengetahui Hukum Taurat dan
melanggarnya sama saja dengan orang yang belum pernah menden-
gar tentang hukum itu dan melakukan dosa. Orang yang berdosa
yang belum mengetahui Hukum Taurat akan dibinasakan. Begitu
juga, orang yang sudah mengetahui Hukum Taurat dan melakukan
dosa akan diadili menurut hukum itu. 13 Karena bukan orang yang
hanya mengetahui Hukum Taurat yang dianggap benar di mata Allah.
Tetapi yangakandinyatakanbenardi hadapan-Nyaadalahorang-orang
yang melakukan aturan-aturan yang terdapat dalam Hukum Taurat
itu. 14 Memang orang yang bukan Yahudi tidak mewarisi Hukum
Taurat dari pendahulu mereka. Tetapi kalau mereka hidup sesuai den-
gan Hukum Taurat, maka mereka sudah menunjukkan bahwa aturan-
aturan Allah sudah ada dalam hati mereka. 15 Mereka menunjukkan
bahwa cara hidup yang ditetapkan Allah untuk manusia sudah ada
dalam hati mereka. Dan setiap saat hati nurani mereka membantu
mereka untuk membedakan apakah mereka melakukan yang benar
atau salah.* 16 Jadi, Allah akan mengadili semua orang sesuai dengan
hati nuranimerekamasing-masing. Danhal itu akan terjadi padawaktu
Dia menghakimi setiap manusia sesuai dengan pikiran-pikiran yang
mereka rahasiakan di dalam hati mereka. Penghakiman yang adil itu
akan terjadi melalui Kristus Yesus. Hal itulah yang saya beritakan di
dalam Kabar Baik yang Allah berikan kepada saya.

Orang Yahudi dan aturan-aturanHukumTaurat
17Tetapi bagaimana dengan kalian yang keturunan Yahudi?— terma-

suk saya sendiri. Kita merasa bangga karena kita keturunan Yahudi,
dan merasa bahwa kita sendirilah yang paling dekat dengan Allah
* 2:15 Dan setiap … atau yang benar Kalimat ini bisa diterjemahkan, “Dan waktu mereka
berdiskusi tentang perbuatan orang, mereka memuji perbuatan yang benar dan menyalahkan
orang yang berbuat jahat.”
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karena mewarisi Hukum Taurat. 18 Kita tahu apa yang dikehendaki
Allah untuk kita lakukan dan kita bisamengerti apa yang terbaik dalam
setiap situasi karena kita sudah mendalami Hukum Taurat. 19 Kita
berpikir bahwa kita layak menjadi guru bagi orang yang bukan Yahudi
yang tidak mengetahui jalan yang benar. Dan kita pikir bahwa kita
seperti terangyangmenerangimerekayangberadadidalamkegelapan.
20Kitamerasa diri kita sudah pantas untukmenjadi guru kepada orang-
orang yang kurang bijaksana dan yang baru mulai menerima ajaran
benar. Karena sudah memiliki Hukum Taurat, kita pikir bahwa kita
sudah menguasai sumber pengetahuan dan ajaran benar yang ada di
dalamnya. 21Nah, siapa di antara kita yang mau menjadi guru, kenapa
kamu tidakmengajari dirimusendiri? Kamumelarangorang lainuntuk
mencuri, tetapi kamu sendiri masihmencuri. 22Dalam 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 karena memiliki Hukum Taurat, tetapi lewat perbuatan kita,
kita melanggar hukum itu. Dan oleh karena itu nama Allah sering
dihina oleh orang lain! 24Maka terjadilah seperti yang tertulis dalam
Kitab Suci, “Karena kesalahan yang dilakukan oleh kita (orang Yahudi),
orang-orang dari bangsa lainmenghina nama Allah.”✡

25 Nah, kita semua orang Yahudi sudah disunat. Jadi, kalau kita
menaati Hukum Taurat, sunat kita itu sudah cocok dan berguna. Tetapi
kalaukitamelanggarHukumTaurat, berarti di hadapanAllah kita sama
saja dengan orang yang bukan Yahudi dan sunat kita itu sama sekali
tidak ada artinya! 26 Sedangkan kalau orang-orang yang tidak bersunat
taat kepada tuntutan Hukum Taurat, berarti Allah akan menganggap
mereka seperti sudah disunat. 27 Seharusnya kita orang Yahudi malu
terhadap mereka! Kita disunat dan memiliki Hukum Taurat secara
tertulis, tetapimasih terusmelanggar hukum itu. Mereka yangmenaati
maksud Hukum Taurat walaupun tidak mewarisi adat sunat dari pen-
dahulumereka akanmenunjukkan bahwa kita bersalah.

28Di hadapan Allah, orang Yahudi yang sejati bukan saja karena lahir
dari keturunan Yahudi. Dan inti dari sunat itu bukanlah hanya tanda
yang dibuat pada tubuh.

29 Tetapi orang yang layak disebut Yahudi sejati adalah orang yang
sungguh-sungguhYahudi di dalamhatinya. Dandi hadapanAllah orang
yang sungguh-sungguh disunat adalah orang yang hatinya sudah diper-
barui oleh Roh Kudus. Sunat yang sedemikian bukan hanya sekedar
memenuhiaturanhukumyang tertulis. Orang-orang seperti itulahyang
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?” 2 Tentu saja kita orang Yahudi— termasuk
saya sendiri, memiliki banyak kebiasaan yang bisa menolong kita taat
kepada Allah. Tetapi hal yang paling penting adalah bahwaAllah sudah
✡ 2:24 Yes. 52:5; Yeh. 36:20-23
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mempercayakan janji-janji-Nya kepadakita. 3Apakahmenjadimasalah
kalau ada orang Yahudi yang tidak setia kepada Allah? Apakah hal itu
membuat Allah juga tidakmenepati janji-Nya? 4Tidak! Allah akan tetap
melakukan apa yang sesuai dengan janji-Nya, walaupun setiap orang
ternyata pembohong. Seperti tertulis dalamKitab Suciwaktu seseorang
berkata kepada Allah,
“Engkau akan terbukti benar dalam semua perkataan-Mu,

dan Engkau akanmenang terhadapmereka yang berkata
bahwa Engkau sudah berbuat salah.”✡

5Tetapikadang-kadangadadiantarakitaorangYahudi*yangberkata,
“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.

7Tetapi orangbisa sajaberkata, “Misalnya, kalau sayaberdosadengan
menipu orang, hal itu hanya akan membuat lebih jelas bahwa Allah
selalu benar. Bukankah hal itu masih memuliakan Allah? Jadi, Allah
tidak memperlakukan saya dengan adil kalau Dia menjatuhkan huku-
man atas saya karena dosa itu.” 8 Tetapi hal itu sama saja dengan
berkata, “Biarlah kita melakukan kejahatan supaya terjadi kebaikan.”
Ada orang yang menyebarkan cerita palsu bahwa kami mengajarkan
yang seperti itu. Orang yang berkata seperti itu sudah sepantasnya
menerima hukuman Allah!

Semuamanusia berdosa
9 Apakah kita orang Yahudi lebih baik daripada orang yang bukan

Yahudi? Tidak! Kami sudah sampaikan bahwa semua orang— baik
orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi, sudah dikuasai oleh
keinginan untuk berbuat dosa. 10Seperti yang tertulis dalamKitab 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 menye-
nangkan 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 darimulut
mereka.

Merekamenggunakan lidahmereka hanya untuk berbohong.”✡
“Perkataanmereka seperti racun ular,”✡
14 “mulut mereka penuh dengan kutuk dan kepahitan.”✡
15 “Mereka selalu siapmenyakiti danmembunuh.

16Kemana saja mereka pergi,
merekamembuat kehancuran dan kesusahan.

✡ 3:4 Mzm. 51:6 * 3:5 orang Yahudi Secara harfiah, “orang yang bersunat.” ✡ 3:12 Mzm.
14:1-3 ✡ 3:13 Mzm. 5:10 ✡ 3:13 Mzm. 140:4 ✡ 3:14 Mzm. 10:7
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17Mereka tidak tahu bagaimana hidup damai dengan sesama.”✡
18 “Mereka tidak takut dan tidak hormat kepada Allah.”✡

19 Semua kutipan dari kitab Hukum Taurat itu tidak menuduh orang
yangbukanYahudi saja,melainkanmenuduhorangYahudi 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 dibenarkan di hadapan
Allah dengan melakukan Hukum Taurat. Tetapi Hukum Taurat selalu
menunjukkan dosa-dosa kita.

Bagaimanamanusia dibenarkan di hadapan Allah
21 Tetapi Allah sudah menyatakan cara baru supaya manusia bisa

dibenarkan di hadapan-Nya. Cara untuk dibenarkan ini bukan
berdasarkan Hukum Taurat, tetapi Hukum Taurat dan perkataan para
nabi sudah menyaksikan tentang hal itu. 22 Caranya adalah Allah
membenarkan setiap orang hanya melalui percaya penuh kepada Kris-
tus Yesus. Allah melakukan hal itu untuk semua orang yang percaya
kepada Kristus, karena semua bangsa mempunyai kebutuhan rohani
yang sama. 23Karena semua orang sudah berbuat dosa dan tidak layak
menikmati kemuliaan Allah. 24 Tetapi sekarang kita dibenarkan di
hadapan Allah hanya karena kebaikan hati-Nya! Dan hal itu diberikan
secara cuma-cuma melalui Kristus Yesus, yang menebus dan membe-
baskan kita dari hukuman dosa kita masing-masing. 25 Allah sudah
mengutus Yesus untuk membuka jalan itu, supaya setiap orang yang
percaya penuh kepada Yesus, dosanya diampuni dan Allah tidakmarah
lagi kepadanya. Pengampunan itu berdasarkan darah Yesus waktu
Dia mati untuk kita. Dengan demikian, Allah menunjukkan bahwa
Dia selalu melakukan yang benar dan adil. Di masa lalu, Allah tetap
sabar dan tidak membinasakan manusia karena dosa-dosa mereka.
26 Karena pada waktu itu, Allah sudah merencanakan untuk membe-
narkan manusia melalui Yesus. Dan sekarang Allah juga melakukan
yang benar dan adil ketika Dia membenarkan orang berdosa karena
mereka percaya kepada Yesus.

27 Jadi tidak ada lagi alasan bagi salah satu bangsa untuk membang-
gakan diri dengan berkata bahwa Allah lebih berkenan kepadamereka
daripada bangsa lain. Kenapa? Karena kita dibenarkan hanya karena
percayapenuhkepada apa yangYesus perbuat— bukankarenahasil us-
ahakita dalammenaatiHukumTaurat! 28 Jadi kita bolehberkatabegini:
Kita dibenarkanAllah bukan karena kitamenaati HukumTaurat, tetapi
karena kita percaya penuh kepada Yesus. 29 Kalau tidak begitu, kita
orang Yahudi bisa saja berkata bahwaAllah hanya peduli kepada orang
Yahudi. Tetapi yang sebenarnya, semua bangsa adalah kepunyaan
Allah. 30 Karena hanya ada satu Allah. Dialah yang membenarkan
orang Yahudi† di hadapan-Nya karena mereka percaya kepada Yesus.
DanDia juga yangmembenarkanorang yangbukanYahudi di hadapan-
Nya juga karena mereka percaya kepada Yesus. 31 Tentu orang-orang
akan bertanya, “Apakah ini berarti bahwa Hukum Taurat tidak perlu
✡ 3:17 Yes. 59:7-8 ✡ 3:18 Mzm. 36:2 † 3:30 orang Yahudi Secara harfiah, “orang yang
bersunat.” Dan dalam ayat ini, “orang yang bukan Yahudi,” secara harfiah, “orang yang tidak
bersunat.”
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diperhatikan lagi karena sekarang kita lebih mengutamakan percaya
kepada Yesus?” Tentu tidak! Sesungguhnya melalui percaya kepada
Yesus kita taat kepadamaksud Hukum Taurat!

4
Teladan Abraham

1 Jadi, apakah yang bisa kita katakan tentang Abraham?— nenek
moyang setiap kita yang berasal dari Yahudi. 2Kalau Abrahammenjadi
benar di hadapan Allah karena hal-hal baik yang dia perbuat, dia
mempunyai alasan untuk membanggakan diri bahwa dia lebih baik
dari orang lain. Tetapi di hadapan Allah, Abraham tidak boleh mem-
banggakan diri seperti itu. 3 Karena inilah yang dikatakan Kitab Suci
tentang dia:
“Abraham percaya penuh kepada janji Allah, dan karena itulah Allah

menerima dia sebagai orang benar.”✡
4 Perhatikanlah! Kalau seseorang bekerja untuk majikannya, upah

yang diberikan tidak dianggap sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya
yang wajib diberikan. 5 Tetapi kalau seseorang tidak bergantung pada
hasil usahanya sendiri dan hanya percaya penuh kepada janji Allah
saja, berkat yang dia terima dianggap sebagai hadiah. Dan itulah yang
benar tentang kita! Allah mengampuni kejahatan kita masing-masing
tanpa syarat, lalu Allah menerima kita sebagai orang yang hidupnya
benar. 6 Raja Daud pun merasakan berkat seperti itu dan menuliskan
tentang berkat Allah yang seseorang dapat terima tanpa Allahmemper-
hatikanperbuatan-perbuatanbaik yangdilakukanoleh orang itu. Daud
berkata,
7 “Sungguh diberkati Allah orang yang pelanggaran dan dosa-dosanya

diampuni!
8 Sungguh diberkati Allah orang yang dosa-dosanya tidak lagi
dihitung-hitung!”✡

9 Apakah berkat itu hanya untuk orang Yahudi saja?— yaitu bangsa
yang bersunat. Atau apakah termasuk juga orang dari bangsa lain?
Sudah jelas bahwa Abraham percaya penuh kepada janji Allah, dan
karena itulah Allah menerima dia sebagai orang yang hidupnya benar.
10 Kapan hal itu terjadi? Apakah sebelum atau sesudah dia disunat?
Ya, itu terjadi sebelum dia disunat. 11 Abraham diterima oleh Allah
sebagai orang benar, lalu dia disunat sebagai tanda bahwa dia diterima
Allah. Dengan begitu jelaslah bahwa Abraham adalah bapak semua
orang percaya yang walaupun tidak disunat. Melalui percaya penuh
kepada janji Allah, mereka juga diterima oleh Allah sebagai orang yang
hidupnya benar. 12Dan Abraham juga bapak dari orang yang disunat.
Tetapi bukan karena sunat itu Abraham menjadi bapak mereka. Dia
menjadi bapak mereka hanya kalau mereka percaya seperti Abraham
percaya sebelum dia disunat.

Kitamenerima janji Allahmelalui percaya
13 Allah berjanji untuk memberikan dunia ini kepada Abraham dan

keturunannya. Perhatikanlah bahwa janji Allah bukan karena Abra-
ham taat kepada HukumTaurat. Abrahammenerima berkat itu karena
✡ 4:3 Kej. 15:6 ✡ 4:8 Mzm. 32:1-2
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dia percaya penuh kepada janji Allah, lalu dia diterima oleh Allah seba-
gai orang yang hidupnya benar. 14Kalau hanya orang yang melakukan
HukumTaurat yangdiberkati Allah, berarti janji AllahkepadaAbraham
omong kosong saja. Artinya juga sia-sialah kita percaya seperti Abra-
ham percaya. 15Hukum Taurat tidak bisamembawa berkat, melainkan
hanya bisa menyebabkan kemarahan Allah waktu kita melanggarnya.
Tetapi kalau pada zaman Abraham tidak ada Hukum Taurat, berarti
tidak ada peraturan yang dilanggar.

16 Jadi, kunci untuk dibenarkan di mata Allah adalah percaya penuh!
Orang-orang yang percaya penuh kepada-Nya akan menerima berkat
dari janji Allah seperti yang terjadi kepada Abraham. Allah mengatur
seperti itu supaya pembenaran sesuai dengan janji itu merupakan
hadiah yang diberikan secara cuma-cuma. Dan kalau janji itu adalah
hadiah, artinya semua keturunan Abraham pasti akan menerimanya.
Janji itu bukan hanya untuk keturunannya yang hidup sesuai dengan
HukumTaurat, tetapi jugauntukketurunanyangpercayapenuh seperti
dia. Jadi di hadapan Allah, secara rohani Abraham adalah nenek
moyang kita semua. 17 Hal itu sesuai dengan yang tertulis dalam
Kitab Suci tentang Abraham, “Aku akanmenjadikan engkau bapak dari
banyak bangsa.”✡ Abraham mempercayai perkataan Allah itu karena
dia tahu bahwa Allah yangmenghidupkan orangmati. 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 yang membuatnya menjadi bapak
bagi banyak bangsa, sama seperti yang dikatakan Allah kepadanya,
“Keturunanmu akan menjadi banyak sekali.”✡ 19 Saat itu Abraham
sudah menyadari bahwa dia sudah berumur hampir seratus tahun
dan sudah terlalu tua untuk menjadi bapak. Lagi pula, Sara sudah
begitu lanjut usia sehingga tidak bisamempunyai anak. Biarpunbegitu,
sama sekali dia tidak meragukan akan janji Allah. 20 Abraham tidak
setengah hati ketika dia percaya bahwa Allah bisamelakukan 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 sudah Dia janjikan.
22 Jadi karena itulah, Abraham “diterima Allah sebagai orang yang
hidupnya benar.”✡ 23Kata-kata, “diterima sebagai orang yang hidupnya
benar” tidak hanya tertulis tentang Abraham. 24 Kata-kata itu juga
tentang kita yang sudah diterima Allah sebagai orang yang hidupnya
benar— yaitu kita yang pada zaman ini percaya penuh kepada Allah,
yaitu Dia yang sudah menghidupkan kembali Tuhan kita Yesus dari
kematian. 25 Yesus sudah diserahkan sampai mati disalibkan karena
pelanggaran kita, dan sudah dihidupkan kembali dari kematian supaya
kita bisa dibenarkan di hadapan Allah.

5
Berdamai dan bersukacita di hadapan Allah

✡ 4:17 Kej. 17:5 ✡ 4:18 Kej. 15:5 ✡ 4:22 Kej. 5:6
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1 Oleh karena kita percaya penuh kepada janji Allah, kita sudah
dibenarkan di hadapan-Nya. Artinya kita sudah berdamai dengan
Allah melalui Tuhan kita Kristus Yesus! 2 Dengan keyakinan kita itu,
Kristus sudahmembawakitakepadakebaikanhatiAllah, yangsekarang
kita nikmati. Dan kita sangat bersukacita karena kita mempunyai
pengharapanuntukmenikmati kemuliaanAllah. 3Kita jugabersukacita
karena penderitaan yang kita alami. Kenapa kita bersukacita karena
penderitaan itu? Karena kita tahubahwapenderitaan itumembuat kita
menjadi lebih sabar. 4Kesabaran itumembuat kita tahan uji. Dan tahan
uji memberikan pengharapan kepada kita. 5 Dan pengharapan tidak
pernah mengecewakan kita karena Allah sudah mencurahkan kasih-
Nya untuk mengisi hati kita. Allah memberikan kasih-Nya kepada kita
melalui Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita.

6 Sebelumnya manusia sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa un-
tuk menjadi benar di hadapan Allah. Tetapi justru ketika kita dalam
keadaan seperti itu, Kristus mati bagi kita— yaitu kita yang selalu
memusuhi Allah. 7 Sangat sulit bagi seseorang mengurbankan dirinya
sendiri untuk menyelamatkan orang lain— sekalipun dia mengenal
orang itu sebagai orang jujur. Tetapi bisa saja seseorangmengurbankan
dirinya dan mati demi menyelamatkan sahabatnya. 8 Tetapi Kristus
mati bagi kita ketika kita masih hidup sebagai orang berdosa yang
memusuhi Allah. Dengan begitu, Allah sudahmenunjukkan bahwa Dia
sangat mengasihi kita.

9Oleh karena itu, sudah menjadi sangat jelas: Karena kita sudah di-
jadikan benar di hadapan Allahmelalui darah Kristus, Allah pasti tidak
marah lagi kepada kita, dan akan menyelamatkan kita dari hukuman
yang akan Dia jatuhkan kepada semua orang yang berdosa. 10 Dan
kita bisa yakin akan hal itu! Karena kalau Anak Allah mati untuk
kita waktu kita masih memusuhi Allah, sudah lebih pasti lagi Yesus
akan menyelamatkan kita yang sekarang berdamai dengan Allah dari
hukuman terakhir— yaitu waktu Allah membinasakan semua orang
jahat. Dankeselamatankita itu lebihpasti lagi karenaYesus—yangdulu
mati untuk kita, sudah hidup kembali dan terus menjaga kita! 11Bukan
hanya keselamatan yang membuat kita sangat bersukacita sekarang.
Tetapi kita juga bersukacita dan bangga atas apa yang sudah dilakukan
oleh Tuhan kita— Kristus Yesus, sehingga hubungan kita dengan Allah
menjadi baik kembali.

Adammewarisi kematian, tetapi Yesusmewarisi kehidupan
12 Jadi inilah yang sudah terjadi: Waktu manusia pertama— Adam,

jatuh ke dalam dosa, maka kuasa dosa masuk seperti penyakit ketu-
runan yang menular kepada semua manusia. Dan bersama dengan
kuasa dosa itu, datang juga kematian. Oleh karena itu, semua orang
pasti mati, karena semua orang sudah berdosa. 13 Kuasa dosa itu
memang sudah ada di dalam dunia ini sebelum manusia mendengar
Hukum Taurat. Tetapi Allah tidak memperhitungkan dosa sebagai
pelanggaran kalau manusia belum mendengarkan ajaran yang ada di
dalam Hukum Taurat. 14Meskipun dosa tidak diperhitungkan pada za-
mandahulu itu, tetapiakibatdaridosaAdam,makasemuamanusiadari
zamannya sampai pada zaman Musa mengalami kematian. Walaupun
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pada zaman itu manusia tidak melanggar sebuah perintah yang lang-
sung diberikan dari Allah seperti Adam lakukan, tetapi manusia tetap
tidak bisa terlepas dari kematian.
Adam menggambarkan Kristus yang Allah janjikan untuk datang

kemudian. 15 Tetapi apa yang Adam perbuat dengan apa yang Kristus
perbuat sungguh sangat jauh berbeda! Akibat dari pelanggaran Adam,
semua manusia mewarisi kematian. Tetapi akibat dari pengurbanan
Kristus Yesus, semua orang bisa dibenarkan di hadapan Allah dan
menerimahidupyang selama-lamanya! Hal itumembuktikankebaikan
hati Allah yang teramat luar biasa! 16Akibat dosa Adam, semua manu-
sia pantas dihukum. Karena sesudah Adam berbuat dosa, manusia
pun semakin banyak berbuat dosa. Tetapi apa yang Allah perbuat
sekarang sangat jauh berbeda dan mengherankan. Dia memberikan
hadiah melalui Kristus supaya kita yang banyak sekali berbuat dosa
bisa dibenarkan di hadapan-Nya! 17 Karena pelanggaran satu orang,
kematian menguasai semua orang seperti seorang raja yang kejam
menguasai rakyatnya. Tetapi jauh lebih luar biasa lagi akibat dari apa
yangdiperbuatbagi kita oleh satuOrangyang lain—yaituKristusYesus!
Karena kebaikan hati Allah yang luar biasa, kita dibebaskan dari kuasa
dosa dan kematian, dan kita akan ikut memerintah bersama Kristus.

18 Jadi, akibat pelanggaran Adam saja sudah membuat semua orang
menjadi layak dibinasakan. Tetapi akibat perbuatan Kristus saja, jalan
menjadi terbuka supaya setiap orang bisa dibenarkan danmemperoleh
hidup yang selama-lamanya! 19 Artinya, oleh karena perbuatan satu
orang saja— yaitu Adam, yang tidak taat kepada Allah, maka semua
orang menjadi berdosa. Tetapi akibat dari satu Orang yang lain—
yaitu Yesus, yang taat kepadaAllah, semuaorangdiberikankesempatan
untuk dibenarkan di hadapan Allah. 20 Ternyata Allah memberikan
Hukum Taurat kepada manusia supaya pelanggaran dan dosa menjadi
semakin nyata. Tetapi ketika manusia semakin berdosa, kebaikan hati
Allah semakin luar biasa supaya semua orang bisa diampuni. 21 Jadi,
dulu manusia hidup di bawah kuasa dosa, hal itu juga membawa kita
kepada kematian. Tetapi sekarang kebaikan hati Allah berkuasa atas
kita. Oleh karena itu kita dibenarkan di hadapan-Nya dan diberikan
hidup yang selama-lamanya melalui apa yang sudah diperbuat oleh
Tuhan kita Kristus Yesus.

6
Bersatu dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitan-Nya

1 Jadi, bagaimana kita akan berpikir tentang kebaikan hati Allah
kepada kita? Apakah kita boleh terus berbuat dosa supaya kebaikan
hati Allah semakin bertambah kepada kita? 2 Janganlah kita berpikir
seperti itu! Secara rohani, kita sudah mati bersama Kristus. Berarti
kita dibebaskan dari kuasa dosa. Tentulah kita tidak bisa terus hidup
di dalam dosa seperti sebelummengenal Kristus! 3 Janganlah kita lupa
bahwa kita semua sudah bersatu secara rohani dengan kematian Kris-
tus Yesus ketika kita dibaptis. 4Maksud saya, pada waktu kita dibaptis,
kita seperti sudah mati dan dikuburkan bersama Kristus. Dan ketika
Allahmenggunakan kuasa-Nya yangmulia untukmenghidupkan Yesus
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kembali, kita juga ikut dihidupkan kembali kepada suatu kehidupan
yang baru.

5 Jadi, kalau kita sudah dipersatukan secara rohani dengan Kristus
dalam kematian-Nya, berarti kita juga ikut dihidupkan kembali dan
akan hidup bersamaDia. 6Kita tahu bahwa hidup kita yang lama sudah
mati disalibkan bersama Kristus. Hal itu masuk dalam rencana Allah,
supaya tubuhkita tidak lagi diperbudakolehkuasadosa. 7Kelepasan itu
terjadi karena kitamenjadi seperti orangmati— yang tidak lagi tergoda
dan sudah dibebaskan dari kuasa dosa.

8Kalau kita sudah mati bersama Kristus, sudah jelas kita akan hidup
bersama denganDia. 9Karena 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. 11 Demikian
juga dengan kita: Kita sendiri menganggap diri kita mati terhadap dosa
dan bersatu dengan Kristus Yesus supaya kita hidup hanya bagi Allah
saja.

12 Jadi, kita tidak boleh lagi membiarkan dosa menguasai tubuh
kita. Karena kita menggunakan tubuh kita hanya sementara saja lalu
mati. Oleh karena itu, janganlah kita menuruti keinginan badani kita
yang jahat. 13 Dan janganlah sampai menyerahkan anggota tubuh
kita menjadi alat untuk melakukan yang jahat. Tetapi hendaklah kita
menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah! Karena dulu kita
mati rohani, tetapi sekarang rohani kita sudah dihidupkan kembali.
Jadi, hendaklah anggota tubuh ini kita gunakan menjadi alat untuk
melakukan kehendak Allah! 14 Sebab kuasa dosa tidak berkuasa lagi
atas hidupkita, karenakita sudahmati terhadap semuakewajiban lama
— termasuk segala peraturan dalam Hukum Taurat. Sekarang kita
wajib hidup sebagai orang yang bersyukur karena kebaikan hati Allah
yang sudah diberikan kepada kita.

Kita sebagaimilik kepunyaan TUHANharus hidupmenyenangkanDia
15 Tentu akan ada orang yang berkata, “Kalau Allah baik hati kepada

kita, dan kalau kita tidak lagi wajib hidup menurut Hukum Taurat,
apakah hal itu berarti kita boleh terus berbuat dosa?” Tentu tidak!
16 Kamu tentu tahu, kalau kamu menyerahkan diri untuk melakukan
kemauan orang lain, kamu sudahmenjadi hamba orang itu. Begitu juga
kalau kamu berbuat dosa kamu menjadi budak dosa— yang menjer-
atmukepadakematian. Atau, kalau kamumenyerahkandirimu 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.

19 Contoh-contoh yang saya berikan tadi sangat sederhana, karena
kita— sebagai manusia yang punya banyak kelemahan, sulit mengerti
prinsip-prinsip rohani ini. Dahulu, kitamemberikananggota tubuhkita
menjadi budak dosa dan kejahatan, sehingga kita hidup hanya untuk
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kejahatan. Tetapi sebaliknya sekarang, kita harus memberikan diri
kita menjadi hamba Allah yang selalu berusahamelakukan yang benar
sesuaidengankemauan-Nya. SekarangkitahiduphanyabagiAllah 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 men-
jadi 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 se-
lalu baik hati kepada kita dan memberikan kita hidup yang selama-
lamanya!

7
Contoh yangmenunjukkan bagaimana orang percaya dibebaskan dari

HukumTaurat
1 Saudara-saudari— khususnya kalian orang Yahudi yang ada di

kota Roma, saya mau mengingatkan sesuatu mengenai Hukum Taurat:
Peraturan-peraturannya hanya berlaku selama manusia masih hidup.
2 Seperti seorang perempuan yang sudah menikah: Dia harus hidup
bersama dengan suaminya selama suaminya itu masih hidup. Tetapi
kalau suaminya mati, dia bebas dari peraturan pernikahan yang ada
dalamHukum Taurat. 3Kalau perempuan itu kawin atau berhubungan
seks dengan laki-laki lain sementara suaminya masih hidup, peraturan
itu mengatakan bahwa dia berzina. Kalau suaminya mati, dia men-
jadi bebas dari peraturan pernikahan itu. Jadi, kalau perempuan itu
menikah dengan laki-laki lain sesudah suaminya meninggal, dia tidak
berzina.

4Demikian juga, Saudara-saudari, karena kita bersatu dengan tubuh
Kristus, maka kita menganggap bahwa diri kita yang lama sudah mati
bersama Dia. Dengan demikian, kita sudah bebas dari kewajiban kita
untukhidupmenurutHukumTaurat. Dankita jugamenganggapbahwa
diri kita bersatu dengan Dia ketika Dia dihidupkan kembali dari kema-
tian. Berarti kita dibebaskan supaya cara hidup kitamemuliakan Allah.
5 Dahulu, kita adalah manusia lemah karena dikuasai oleh keinginan-
keinginan badani kita yang jahat. Memang Hukum Taurat mengin-
gatkan kita untuk tidak berbuat dosa, tetapi justru peringatan itumem-
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 kita
mati. Jadi, bukan lagi ikatan Hukum Taurat itu yang mengatur kita!
Melainkan sekarangkitamelayaniAllahdengancarabarumenurutRoh
Kudus— bukan dengan cara lama menurut peraturan-peraturan yang
tertulis.

Perlawanan kita terhadap dosa
7 Mungkin ada di antara kalian yang menganggap bahwa saya

bermaksud mengatakan, “Hukum Taurat itu tidak baik.” Maksud saya
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tidak seperti itu! Tetapi kalau Hukum Taurat tidak pernah ada, saya
tidak akan pernah mengerti dan sadar akan dosa-dosa saya. Con-
tohnya, kalau Hukum Taurat tidak menuliskan, “Kamu tidak boleh
menginginkan milik orang lain,”✡ saya tidak mengetahui bahwa saya
bersalah waktu melakukan itu. 8 Dan kuasa dosa di dalam tubuh
saya justru menggunakan larangan itu untuk membujuk saya semakin
menginginkan segalamacamhal yang tidak baik. Tetapi kalau larangan
dari Hukum Taurat tidak pernah ada, kuasa dosa di dalam diri saya
itu tidak bisa menggunakan larangan-larangan itu sebagai alat untuk
membujuk saya. 9 Dulu sebelum saya mengenal peraturan Hukum
Taurat, saya merasa bahwa saya hidup dengan baik. Tetapi ketika
saya belajar tentang peraturan-peraturan Hukum itu, keinginan dosa
semakin menguasai hidup saya, 10 dan saya merasa diri saya seperti
mati dan terpisah dari Allah. Sebenarnya Hukum Taurat dimaksudkan
untuk memimpin saya kepada hidup yang selama-lamanya, tetapi bagi
saya malah mendatangkan kematian rohani. 11 Kuasa dosa dalam diri
sayamenggunakanperaturanhukumituuntukmenipudan 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 dosa menggunakan
sesuatu yang baik sehingga saya mati secara rohani. Hal itu terjadi
supaya saya bisa menyadari betapa jahatnya kuasa dosa itu di dalam
diri saya, dan bahwa kuasa dosa menggunakan peraturan yang baik
sebagai alat kejahatan.

Paulus berbicara sebagai orang yang belummengenal Kristus
14 Jadi, kita tahu bahwa Hukum Taurat berasal dari Allah dan

diberikan untukmemimpin kita kepada kehidupan rohani. Tetapi saya
ini manusia yang lemah. Karena keinginan-keinginan badani saya
yang jahat, saya menjadi budak dosa. 15 Malah saya sendiri tidak
mengerti kelakuan saya. Saya tidak melakukan hal-hal yang baik,
padahal hal-hal yang baik itulah yang sebenarnya saya ingin lakukan.
Tetapi sayamelakukan hal-hal yang tidak baik— yang sama sekali tidak
ingin saya lakukan. 16 Dan kalau saya terus melakukan hal-hal yang
saya tidak inginkan, berarti saya setuju bahwa Hukum Taurat itu baik.
17 Tetapi sesungguhnya, yang melakukan yang jahat itu bukan saya,
melainkan kuasa dosa yang hidup di dalam saya. 18 Saya tahu bahwa
tidak ada kuasa untuk hidup benar sesuai dengan 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 baik menurut Hukum Taurat, tetapi saya terlalu gampang
melakukanyang jahat! 22Hatiku senang sekali dengansemuaperaturan
dalam Hukum Allah. 23 Tetapi ternyata ada sesuatu seperti peraturan
✡ 7:7 Kel. 20:17; Ul. 5:21
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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 yangbersatudenganKristusYesus tidakperlu 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 mem-
beri hidup! Dan Roh-Nya itulah yang membebaskan kita dari kuasa
dosa dalam diri kita yang dulu selalu menjerat kita kepada kematian
rohani. 3 Sebelumnya Hukum Taurat tidak bisa menolong kita untuk
mengalahkan keinginan-keinginan badani kita yang jahat. Tetapi Allah
sendiri yang sudah mengatasi persoalan ini dengan mengutus Anak-
Nya sendiri ke dalam dunia ini dalam bentuk tubuh manusia yang
lemah. DanAnak-Nya itulahyangmenjadikurbanuntukmembebaskan
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 di-
mampukanuntuk hidup taat kepada pimpinanRohAllah, dan tidak lagi
mengikuti keinginan-keinginan badani kita.

5 Setiap orang yang masih hidup mengikuti keinginan badaninya
yang lemah, tujuan hidupnya hanyalah untuk memuaskan keinginan
dirinya sendiri. Tetapi setiap orang yang hidupnya bergantung kepada
Roh Allah, ditolong-Nya untuk berpikir sesuai dengan kehendak-Nya.
6 Kalau tujuan hidup kita hanya untuk memuaskan keinginan badani
kita sendiri, berarti kita terjerat dalam kematian roh dan jiwa. Tetapi
kalau hidup kita dikuasai oleh Roh Allah, berarti kita akan mendap-
atkan hidup yang selama-selamanya dan akan merasa tenang dalam
perlindungan TUHAN. 7 Kalau tujuan hidup seseorang hanya untuk
memuaskan keinginan badaninya, berarti dia memusuhi Allah. Dia
tidak mau menaati peraturan Hukum Allah dan sama sekali tidak
mampu menjalankannya. 8Karena orang yang hidup menurut keingi-
nan badaninya sendiri tidakmungkin berkenan kepada Allah.

9Tetapi setiap kalian yang bersatu dengan Kristus, tidak lagi dikuasai
oleh keinginan badanimu! Melainkan kamu dikuasai oleh Roh Allah,
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karena Roh Kristus benar-benar ada di dalam dirimu.* Kalau Roh
Kristus tidak ada di dalam diri seseorang, berarti dia bukanlah milik
Kristus. 10-11 Memang, badanimu yang selalu ingin berbuat dosa itu
tetap akan mati. Tetapi kalau Kristus tinggal di dalam dirimu, Roh-Nya
akanmenghidupkanrohdan jiwamukarenahidupsesuaidenganpimp-
inan 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 pimp-
inan Roh Allah. Jangan lagi keinginan badani kita yang menjerat dan
menguasai hidup kita! 13Karena kalau kita hidup menuruti keinginan
badani kita, roh dan jiwa kita tetap mati. Sebaliknya, dengan perto-
longan Roh Allah, hendaklah kita berpikir bahwa secara badani kita
sudah mati 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 Allah,
“Abba,‡ ya Bapa!” 16 Jadi Roh-Nya sendiri meyakinkan roh kita bahwa
kita adalah anggota keluarga-Nya. 17 Dan kalau kita adalah anggota
keluarga-Nya, kita juga berhakmenikmati 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
karenamengikutDia, tentukita jugaakan ikutmasukdalamkemuliaan-
Nya!

Kita akan ikutmenikmati kemuliaan bersamaKristus
18 Oleh karena itu, menurut saya penderitaan yang kita alami

sekarang ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan
dinyatakan kepada kita. 19 Sebenarnya pada zaman ini seluruh alam
semesta menunggu dan sepertinya sangat merindukan saatnya Allah
akan menyatakan semua anggota keluarga-Nya.* 20 Karena seluruh
alam semesta sudah terhalang supaya pada zaman sekarang tidak bisa
memenuhi tujuan Allah waktu Dia menciptakannya. Halangan itu
* 8:9 Roh Allah … Roh Kristus Tidak ada perbedaan antara Roh Allah— 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 yangmenunjukkan bahwa ‘pengangkatan’ kita sudah sah secara
hukum dan kita semua diumpamakan sebagai laki-laki, karena dalam kebudayaan Romawi
hanya anak laki-laki saja yang berhak mendapat warisan. Kata yang sama digunakan dalam
Rom. 8:23; 9:4, Gal. 4:5, dan Ef. 1:5. ‡ 8:15 Abba satu kata dalam bahasa Aram yang artinya
‘bapa’. Seperti kata ‘bapa’, ‘abba’ juga mudah diucapkan oleh anak-anak kecil. § 8:17 Ayat
17a Secara lebih harfiah, “Dan kalau kita adalah anak-anak-Nya, kita juga sudah menjadi ahli
waris. Artinya kita— bersama Anak-Nya Kristus, menjadi ahli waris Allah.” * 8:19 Ayat 19
Ketika Paulus menulis bagian ini, setiap raja agung dalam kerajaan Roma mengatakan dirinya
adalah anak Allah. Setiap raja agung juga mengumumkan bahwa dialah sebagai pembawa
damai bagi seluruh alam semesta. Jadi apa yang Paulus tulis di sini bertentangan dengan ajaran
yang dipromosikan oleh kerajaan Roma.
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termasuk rencana Allah, dan hal itu akan berlangsung sampai rencana-
Nya tercapai. Dan rencana Allah 21 adalah supaya alam semesta dan
semua makhluk ciptaan-Nya dibebaskan dari kematian dan segala
sesuatu yang ingin menghancurkan mereka, dan mereka juga akan
menikmati kemuliaan bersama keluarga besar Allah.

22 Karena kita tahu bahwa seluruh alam semesta seperti bersusah
hati dan sangat menderita sampai sekarang— seperti semua ciptaan
sama-sama sakit berat dan menangis.† 23 Dan bukan hanya makhluk
hidup di dunia saja yang merasakan kesusahan ini, tetapi kita yang
sudahmenerimaRohAllahpunmerasabersusahhati. 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 tetapmengharapkan hal yang seperti itu sampai sekarang. Akan
tiba saatnya nanti di mana kita tidak perlu lagi mengharapkan sesuatu,
karena semua yang kita harapkan sudah terpenuhi. 25Tetapi walaupun
belum terjadi sekarang, 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. Danme-
mang Roh-Nya memohon kepada Allah untuk umat-Nya sesuai dengan
kehendak-Nya.

28 Sekarang kita boleh yakin bahwa bagi kita semua yang mengasihi
Dia, Allah selalu mengatur semua hal yang kita alami dan hadapi,
supaya hal-hal itu menghasilkan kebaikan. Karena kita adalah orang-
orang yang sudah dipilih-Nya sesuai dengan rencana-Nya. 29 Karena
sejak semula Allah sudahmengenal danmengasihi kita, dan Dia beren-
cana supaya kita menjadi serupa dengan Anak-Nya. Dan rencana-Nya
juga supaya Yesus menjadi Anak sulung di antara banyak saudara-
saudari. 30 Kita sudah masuk di dalam rencana Allah dari sejak awal,
lalu kita dipanggil menjadi anggota keluarga-Nya, dan melalui peker-
jaan Kristus kita dibenarkan dalam pandangan-Nya, dan akhirnya kita
akanmenikmati kemuliaan-Nya.

Semua yangmemusuhi kita tidak bisamenghentikanAllah untukmen-
gasihi kita

31 Jadi, apa tanggapan kita tentang semuanya itu? Kalau Allah
berpihak kepada kita, semua yang memusuhi kita tidak akan bisa
mengalahkan kita! 32 Yang menjadi bukti akan hal itu adalah bahwa
Allah tidak menyayangkan Anak-Nya sendiri supaya tidak mengalami
penderitaan, tetapiAllah sendirimenyerahkan-Nyauntukdikurbankan
demi menyelamatkan kita. Kalau begitu, tentulah Dia akan tetap
† 8:22 sakit berat dan menangis Menerjemahkan satu kata yang berarti “mengalami sakit
bersalin bersama.”
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berbaik hati kepada kita dan memberikan semua hal yang lain yang
sudah dijanjikan-Nya kepada kita. 33 Jadi, siapa lagi yang berani
menuduh kita?! Karena kita sudah dipilih Allah dan Dialah yang sudah
melakukan hal-hal yang luar biasa itu sehingga kita dibenarkan di
hadapan-Nya. 34 Dan hal apakah yang masih bisa mengancam kita?!
Tidak ada! Karena Kristus sudah mati bagi kita— bahkan Dia juga
hidupkembali dari kematiandan sekarangdudukdi tempat yangpaling
terhormat di dekat Allah, yaitu di sebelah kanan-Nya. Dari situlah Dia
membela kita dan berdoa untuk kita. 35 Jadi kalau begitu, apakah ada
lagi oknumyang bisamenghentikan Kristusmengasihi kita? Tidak ada!
Kalaukita ditindas, ataumenghadapi kesengsaraanataupenganiayaan,
apakah itu berarti Kristus tidak lagi mengasihi kita? Tidak! Atau kalau
yang memusuhi Kristus membuat kita sebagai pengikut-Nya tidak bisa
membeli makanan, atau pakaian, atau punmembunuh kita, apakah itu
berarti Kristus tidak lagi mengasihi kita? Tidak!

36Karenamemang hal-hal itu masih tetap terjadi kepada kita, seperti
tertulis dalam Kitab Suci,
“Demi Engkau, Allah, kami berada dalam bahayamaut tiap-tiap hari.

Dan kami diperlakukan seperti domba yangmau dipotong.”✡
37 Tetapi dalam semua hal, kita mendapat kemenangan yang sem-

purna melalui Kristus yang sudah menyatakan kasih-Nya yang luar
biasakepadakita. 38-39Karenasayayakinbahwasemuayangmemusuhi
kita tidak bisa menghentikan kasih-Nya kepada kita — baik yang
menyakiti kita selamamasihhidup,maupunyangmembunuhkita. Baik
para malaikat— maupun semua roh jahat, tidak mampu mencegah
Allah supaya tidak mengasihi kita lagi. Dan kita tidak perlu takut lagi
terhadap tuduhan atau ancaman— baik tuduhan atau ancaman pada
zaman sekarang, maupun yang akan datang, atau dari semua penguasa
gelap. Karena semua ciptaanAllah— baik kuasa yang ada di langit yang
paling tinggimaupundibagianbumiyangpaling rendah, tidakadayang
bisamenghentikankasihAllahkepadakita—yaitukasihyangkitadapat
karena kita sudah bersatu dengan Tuhan kita Kristus Yesus.

9
Allah dan orang Israel

1 Tetapi sekarang saya mau menyatakan kesedihan saya yang sangat
besar! Dan apa yang akan saya katakan sekarang benar sekali. Saya
tidak berbohong. Saya mengetahui hal ini karena bersatu dengan
Kristus, dan karena Roh Kudus yang memberi keyakinan bahwa hal
ini benar dalam pandangan Allah. 2 Yang saya mau katakan adalah
hati saya sangat sedih karena orang Israel. 3 Karena mereka adalah
saudara-saudari saya sebangsa, 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 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
✡ 8:36 Mzm. 44:23
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harus menyembah Allah di Rumah-Nya, dan juga memberikan janji-
janji tentang masa depan mereka. 5 Mereka adalah keturunan nenek
moyang orang Yahudi. Dan mereka adalah keluarga Kristus secara
jasmani di bumi ini— biarpun sebenarnya Kristus adalah Allah atas
segala sesuatu. Terpujilah Dia selama-lamanya. Amin.

6 Seperti yang sudah saya katakan, mereka yang satu bangsa dengan
saya membuat saya sangat sedih, tetapi hal ini tidak berarti bahwa
Allah tidak akan memenuhi janji-janji-Nya kepada mereka. Karena
sebenarnya, janji itu diberikan hanya kepada orang Israel yang sesung-
guhnya. Hendaklah kalian sadar bahwa tidak semua orang yang
lahir dari bangsa Israel dianggap oleh Allah sebagai orang Israel yang
sesungguhnya. 7 Jadi tidak semua keturunan Abraham termasuk kelu-
arga Allah yang sudah Dia janjikan kepada Abraham. Tetapi Allah
berkata kepadanya, “Hanya keturunan Isaklah yang akan disebut se-
bagai keturunanmu.”✡ 8 Artinya, ketika TUHAN memberikan janji-
janji-Nya kepada Abraham tentang keluarganya, Dia tidak bermaksud
bahwa semua anak kandung Abraham adalah keturunannya. Tetapi
Allah bermaksud bahwa janji-janji-Nya itu hanya kepada keturunan
Abraham yang dipilih Allah sebagai keturunan Abraham yang sesung-
guhnya. Hanya mereka yang terpilih sebagai keturunan Abraham itu
yang dianggap sebagai keluarga Allah.* 9Karena Allah berjanji kepada
Abraham, “Tahun depan pada bulan yang sama seperti ini, Aku akan
kembali dan Sara sudahmempunyai seorang anak laki-laki.”✡

10 Ada juga contoh yang lain. Hal yang sama juga pernah terjadi
pada Ribka, ketika dia mengandung anak kembar dari suaminya Isak
— nenek moyang kita. 11-13 Sebelum kedua anak itu lahir, Allah sudah
memberitahukan kepada Ribka, “Keturunan anak yang lebih tua akan
melayani keturunan anak yang lebih muda.”✡ Dan Allah menyam-
paikan hal itu sebelum kedua anak itu melakukan apa yang baik atau
pun yang jahat. Hal ini sesuai dengan yang tertulis dalam Kitab Suci,
“Aku akan mencintai Yakub tetapi membenci Esau.”✡ Dengan begitu
jelaslah bahwa Allah yang menentukan dan memilih sesuai dengan
rencana-Nya, dan bukan berdasarkan apa yang dilakukanmanusia.

14 Jadi, apa yang kita pelajari dari contoh itu? Apakah itu artinya
Allah tidak adil kepada manusia? Sama sekali tidak! 15 Karena Allah
berhak memilih siapa saja— seperti yang dikatakan-Nya kepada Musa,
“KalauAku inginberbelas kasihankepada siapa saja, Akuakanberbelas
kasihankepadanya. DankalauAku inginberbaikhati 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 rajaMesir, “Akumenjadikan engkau raja hanya denganmaksud
ini: Supaya semua orang di dunia ini mengenal Aku lewat kuasa besar
yang Aku nyatakan kepadamu.”✡ 18 Jadi, sudah jelas bahwa ada orang-
orang yang Allah buat menjadi keras kepala, dan ada juga orang-orang
✡ 9:7 Kej. 21:12; Ibr. 11:18 * 9:8 keluarga Allah Secara harfiah, “anak-anak Allah.”
Dalam Kitab Suci, bangsa Israel disebut “anak (tunggal) Allah,” “anak sulung Allah,” dan juga
“anak-anak Allah.” (Kel. 4:22-23; Yes. 1:2; Hos. 1:10) Bangsa Israel dianggap anak-anak Allah
karena Dia menyelamatkan mereka dan memilih mereka sebagai keluarga-Nya (Ul. 14:1-2).
✡ 9:9 Kej. 18:10, 14 ✡ 9:11-13 Kej. 25:23 ✡ 9:11-13 Mal. 1:2-3 ✡ 9:15 Kel. 33:19 ✡ 9:17
Kel. 9:16
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yang Dia pilih untuk menaruh belas kasihan-Nya. Semua itu terjadi
sesuai kehendak-Nya saja.

19 Karena itu, tentu akan ada orang yang bertanya kepada saya,
“Kalau Allah yang mengatur siapa-siapa yang menjadi keras kepala
atau tidak, lalu kenapa Dia masih menyalahkan kita kalau kita keras
kepala?” 20 Tetapi kita tidak boleh berkata seperti itu! Kita hanyalah
manusia. Danmanusia tidakberhakuntukberkata kepadaAllahbahwa
Dia bersalah. Bejana keramik tidak berhak untukmenyalahkan tukang
keramik yang sudah membuatnya! Maksud saya, sebuah bejana tidak
berhak berkata, “Kenapa engkau membentuk saya seperti ini?!” 21 Si
pembuat bejana berhak membuat bejana yang bentuknya sesuai den-
gan keinginannya. Dia bisa menggunakan tanah liat yang sama untuk
membuat bejana yang khusus untuk hal yang istimewa, atau bejana
untuk keperluan sehari-hari.

22 Jadi, Allahbertindakdengancarayang samaseperti yangdilakukan
oleh tukang keramik itu. Dia maumenyatakan kepada manusia bahwa
Diaberhak—baikuntukmenunjukkankuasa-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 orang-orang yang su-
dah 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!
Karena Dia yang sudah memilih kita— bukan saja dari antara orang
Yahudi, tetapi juga dari antara orang yang bukan Yahudi. 25 Hal ini
sesuai dengan yang tertulis tentang orang yang bukan Yahudi di dalam
kitab Hosea,
“Kepada orang yang dulu tidak termasuk umat kepunyaan-Ku

Aku akan berkata, ‘Kalian adalah umat-Ku.’
Dan kepada bangsa yang dulu tidak Ku-kasihi

Aku akan berkata, ‘Kalian adalah orang-orang yang Ku-kasihi.’ ”✡
26 “Dan kepada penduduk setiap daerah di mana Allah pernah berkata,

‘Kalian bukan umat-Ku,’
tetapi di situ jugapenduduknyaakandisebut ‘anak-anakAllah yang
hidup.’ ”✡

27 Sedangkan Nabi Yesaya pernah bernubuat dengan tegas tentang
bangsa Israel, katanya,
“Biarpun jumlah orang Israel sebanyak pasir di pantai,

tetapi hanya sedikit saja yang akan selamat.
28 Karena Allah akan segera menjatuhkan hukuman kepada semua

penduduk bumi.”✡
29Dan dalam ayat lain Yesaya bernubuat lagi tentang orang Yahudi,
“TUHAN YangMahakuasa

hanya mengizinkan beberapa orang dari bangsa kita untuk disela-
matkan.

Kalau tidak begitu,
kita semua dibinasakan sama seperti penduduk Sodom,
dan kita menjadi sama seperti penduduk Gomora.”✡

✡ 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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30 Jadi, apa yang kita pelajari dari semua ini? Kesimpulannya sebagai
berikut: Dahulu, orangyangbukanYahudimemang tidakmencariAllah
dan tidakberusahauntukmenjadi benar dalampandangan-Nya. Tetapi
sekarang melalui percaya penuh kepada Kristus, maka terbukalah ke-
sempatan bagi mereka untuk menjadi benar dalam pandangan Allah.
31Sedangkan orang Yahudimemang sudah berusaha keras untuk hidup
benar dalam pandangan Allah dengan menjalankan Hukum Taurat,
tetapi mereka tidak berhasil. 32Kenapa mereka tidak berhasil? Karena
mereka menolak untuk percaya penuh kepada Allah, dan berusaha
membenarkan diri di hadapan Allah berdasarkan perbuatan mereka
sendiri. Mereka jatuh tersandung pada batu sandungan 33 yang dise-
butkan 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 us-
ahanya tidak berdasarkan pengertian yang benar. 3 Karena mereka
tidak mengerti bagaimana caranya Allah membenarkan manusia, jadi
mereka berusaha dengan cara mereka sendiri— bukan dengan cara
Allah. Dan karena itu mereka tidak mau taat dan mengikuti cara yang
sudah ditentukan Allah. 4Mereka tidak mengerti bahwa Kristus sudah
memenuhi semuaperaturandalamHukumTaurat 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 peraturan Tau-
rat, Musamenulis, “Orang yang dianggap benar di hadapanAllah harus
mengikuti semua peraturan Hukum Taurat ini.”✡ 6-7 Karena itu, lebih
baik kita juga taat dengan sepenuh hati kepada apa yang sudah ter-
tulis 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 lagimencari jalan sampai
ke surga untuk bisa menurunkan Kristus ke dunia ini supaya Dia bisa
menolong kalian. Dan kalian tidak perlu lagi turun sampai ke dunia
orang mati untuk membawa Kristus naik ke sini, karena Kristus sudah
dekat dengan kita.

8 Jadi, cara baru untuk diselamatkan yang kami beritakan ini tidaklah
sulit! Hal itu juga seperti yang dikatakan dalam Kitab Suci, “Pesan
yang benar dari Allah sudah dekat kepadamu, di dalam mulutmu
dan di dalam hatimu.”✡ 9 Dan inilah pesan Allah itu: Kalau kamu

✡ 9:33 Yes. 8:14; 28:16 ✡ 10:5 Im. 18:5 ✡ 10:8 Ul. 30:12-14
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mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Penguasa hidupmu,*
dan percaya penuh di dalam hatimu bahwa Allah sudah menghidup-
kan Yesus dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan.
10 Beginilah caranya: Kalau kita percaya penuh seperti itu di dalam
hati, maka kita dibenarkan dalam pandangan Allah. Lalu dengan
mulut kita terus terang mengakui bahwa kita mengikut Yesus, maka
kita sudah diselamatkan. 11Karena di dalamKitab Suci tertulis, “Semua
yang percaya kepada-Nya tidak akan kecewa.”✡ 12 Perkataan Allah itu
berlaku untuk semua orang— baik orang Yahudi dan orang yang bukan
Yahudi. Karena hanya ada satu Allah untuk semua orang, dan dengan
berlimpah Dia memberkati setiap orang yang memohon pertolongan-
Nya. 13Karena FirmanTUHAN juga berkata, “Setiap orang yang berseru
kepada TUHAN untukmeminta pertolongan-Nya akan diselamatkan.”✡

14Tetapi bagaimana orang bisaminta pertolongan-Nya kalaumereka
belumpercayakepada-Nya? Danbagaimanaorangbisapercayakepada
Dia kalau mereka belum mendengar tentang Dia? Dan bagaimana
orang bisamendengar tentangDia kalau tidak ada orang yangmember-
itakan tentang Dia? 15Dan bagaimana kita bisa memberitakan tentang
Dia kepada mereka kalau kita tidak diutus? Seperti yang tertulis dalam
Kitab Suci,
“Betapa indahnya kedatangan† orang-orang yang diutus untuk

menyampaikan 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 yangmemberitakan 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.”✡

18Tetapi sekarang, apakahmerekabisa berkata bahwamerekabelum
sempat mendengar Kabar Baik? Sebenarnya tidak bisa, karena berita
tentang Kristus sudah sangat tersebar, seperti yang tertulis dalamMaz-
mur,‡
“Matahari, bulan, dan semua bintangmenyuarakan

berita tentang Tuhan ke seluruh pelosok.”✡
19 Tetapi saya bertanya lagi: Kenapa begitu banyak orang Israel sulit
mengerti Kabar Baik? Pertama, kita perlu mengingat bahwa Allah
sudah berkata melalui Musa,
* 10:9 Penguasa hidupmu Secara harfiah, ‘Tuhan’ (κύριον). TSI menggunakan kata “Penguasa
hidupmu” supaya jelas bahwa maksud Paulus bukan sekedar bahwa Yesus adalah ilahi. Me-
mang 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 selanjutnya mengenai arti kata ‘Tuhan’, lihat Prakata TSI. ✡ 10:11
Yes. 28:16 ✡ 10:13 Yl. 2:32 † 10:15 kedatangan Secara harfiah, “kaki.” ✡ 10:15 Yes. 52:7
✡ 10:16-17 Yes. 53:1 ‡ 10:18 Maksud Paulus Ayat ini diterjemahkan sesuai tafsiran bahwa
Paulus masih berbicara tentang bangsa Yahudi. (Hal itu terlihat dari cara Paulus mengutip
dari Yesaya 53:1 di ayat 16.) Ternyata Paulus mengutip frasa dari Mazmur 19 hanya untuk
menggambarkanbahwaberita Injil sudah sangat tersebar, sampai kepada seluruhpelosok 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
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“Aku akanmembuat kalian iri hati
ketika Aku memberkati bangsa-bangsa lain yang kalian anggap
tidak berguna.

Dan sebagai alat untukmembuat kalianmarah,
Aku akanmemakai bangsa yang dulu tidakmengenal Aku.”✡

20 Kemudian Nabi Yesaya dengan berani menyampaikan perkataan
Allah ini:
“Bangsa-bangsa yang dulu tidakmencari Aku

akanmenemukan Aku.
Dan Aku akanmenyatakan diri-Ku kepada orang-orang

yang tidakmengenal Aku.”✡
21Tetapi mengenai orang Israel Allah berkata,
“Sudah terlalu lama Aku mengulurkan tangan-Ku dan menunggu

mereka kembali kepada-Ku,
tetapi mereka tetap mengeraskan hatinya dan tidak mau taat
kepada-Ku.”✡

11
Allahmasih berencana untukmemberkati umat pilihan-Nya

1Apakah itu artinya Allah sudahmemutuskan untukmenolak bangsa
Israel— umat pilihan-Nya sendiri?! Tentu tidak! Dan salah satu con-
tohnya adalah saya sendiri. Saya ini orang Israel, keturunan Abraham,
dari suku Benyamin. 2Tentu Allah tidak akan menolak mereka— yaitu
orang-orang yang sudah dipilih-Nya dari sejak semula. Dan hendaklah
kalian mengingat apa yang tertulis dalam Kitab Suci tentang Elia. Dia
berdoadengansungguh-sungguhkepadaAllahdenganmeminta supaya
bangsa Israel dihukum, dengan berkata 3 “Ya Tuhan, mereka sudah
membunuh nabi-nabi-Mu dan menghancurkan mezbah-mezbah-Mu.
Hanya saya saja nabi yang masih hidup. Dan mereka juga berusaha
untukmembunuhsaya!”✡ 4Tetapiapa jawabanAllahkepadaElia? Kata-
Nya, “Aku sudahmemilih danmenjaga tujuh ribu orang Israel bagi diri-
Ku sendiri— yaitu mereka yang tidak pernahmenyembah Baal.”✡

5Demikian juga pada zaman sekarang ini: Masih ada sejumlah kecil
bangsa Israel yangAllahpilih sebagai umat-Nyahanyakarenakebaikan
hati-Nya. 6 Allah memilih sejumlah orang ini hanya karena kebaikan
hati-Nya, dan bukan karena hal-hal baik yang pernah mereka buat
untuk Allah. Seandainya Allah memilih mereka atas dasar perbuatan
mereka, maka pilihan-Nya tidak lagi karena kebaikan hati-Nya.

7 Jadi, beginilah yang terjadi: Pada umumnya orang Israel tidak
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
✡ 10:19 Ul. 32:21 ✡ 10:20 Yes. 65:1 ✡ 10:21 Yes. 65:2 ✡ 11:3 1Raj. 19:10, 14 ✡ 11:4
1Raj. 19:18 ✡ 11:8 Yes. 29:10
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supayamereka tidak bisa mendengar.”✡
9Dan Daud berdoa,
“Tuhan, biarlah mereka merasa puas dengan makanan dan kekayaan

yang berlebihan
supayamerekamelupakan Engkau.

Dan biar kemakmuranmereka itu menjadi perangkap
yangmenjerat mereka sendiri.

10Biarlahmatamereka tetap tertutup
supaya mereka tidak sadar akan apa yang sedang terjadi kepada
mereka.

Danbiarlahmerekadihukumsupayamereka tetaphidupdalamkesusa-
han

danmemikul beban berat— sampai bungkuk selamanya.”✡
11Oleh karena itu, tentu ada dari antara kalian yang akan bertanya,

“Kalau bangsa Israel sudah tersandung demikian, apakah itu artinya
mereka tidak akan pernah diselamatkan?” Sekali-kali tidak! Tetapi
akibat dari kesalahan mereka itu, jalan keselamatan bagi bangsa-
bangsa yang bukan Yahudi menjadi terbuka. Hal itu termasuk dalam
rencana Allah, supaya kalau bangsa Yahudimelihat berkat-berkat yang
diberikan kepada bangsa yang bukan Yahudi, mereka akan merasa iri
hati. 12 Bangsa Yahudi bersalah karena kekerasan hati mereka, se-
hinggakesempatanmenjadi terbukakepadabangsa-bangsayangbukan
Yahudi untuk menerima berkat yang luar biasa. Tetapi coba pikirkan
betapa lebih luar biasa lagi berkat kepada seluruh dunia ketika Allah
memanggil bangsa Yahudi kembali, dan mereka juga mengikuti jalan
keselamatan.

13Sekarang saya berbicara kepada kalian yang bukan bangsa Yahudi.
Saya diutus sebagai rasul untuk orang yang bukan Yahudi. Jadi, saya
berusaha supaya pelayanan saya ini berhasil dan dipuji. 14Karena den-
gan berbuat begitu sayamengharapkan bangsa saya sendirimenjadi iri
hati kepada bangsa-bangsa lain. Dengan cara itu, saya mengharapkan
beberapa orang dari antaramereka bisa tertolong untuk diselamatkan.
15Ya, memang Allah sudah berbalik dari bangsa Yahudi, supaya kesem-
patan menjadi terbuka kepada semua bangsa lain di dunia ini untuk
berdamai dengan Allah. Jadi, pada saat nanti ketika Allah menerima
bangsa Yahudi kembali, pastilah kejadian itu akan sangat mengher-
ankan— seperti bangsa itu hidup kembali dari kematian, dan seluruh
dunia akan ikut bersukacita. 16Hal itu pasti akan terjadi! Karena kalau
nenekmoyangmereka diterima dan dibenarkan oleh Allah, maka pada
suatu saat, pastilah keturunan mereka juga akan turut dibenarkan.*
Karena bangsa Yahudi itu seperti pohon zaitun yang ditanam di ladang
Allah sebagai milik-Nya yang istimewa. Semua cabang pohon itu juga
tetapmilik-Nya.

17 Nah, keadaan sekarang dapat digambarkan seperti Allah memo-
tong danmembuangbeberapa cabang dari pohon zaitun-Nya. Sebagian
orang Yahudi seperti cabang-cabang itu. LaluAllahmengambil cabang–
cabang yang berasal dari pohon zaitun liar dan menempelkan mereka
✡ 11:8 Ul. 29:4 ✡ 11:10 Mzm. 69:23-24 * 11:16 nenek moyang … turut dibenarkan
Secara harfiah, bagian pertama ayat ini adalah, “Kalau bagian pertama (dari adonan) adalah
kudus, seluruh adonan kudus.” Supaya jelas, gambaran adonan roti tidak dipertahankan. Arti
gambaran adonan ini adalah sama dengan gambaran pohon zaitun dalam bagian kedua ayat
ini.
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ke pohon zaitun-Nya itu. Cabang–cabang lain itu menggambarkan
kalian— orang-orang yang bukan Yahudi! Sekarang kalian menerima
hidupdankekuatandari akarpohonzaitun itu yangditanamolehAllah.
18 Jadi kalian—cabang-cabangbaruyangdisambungkan itu, tidakboleh
menganggap diri kalian lebih besar daripada cabang-cabang asli yang
sudah dipotong dan dibuang itu! Dan ingatlah: Bukan kalian yang
memberikan hidup pada akarnya, tetapi akarlah yang memberikan
hidup kepada kalian. 19 Tetapi di antara kalian yang bukan Yahudi
tentu akan ada yang berkata, “Ya benar. Tetapi salah satu cabang yang
pertama itu dipotong supaya saya bisa tersambung pada pohon Allah
itu.” 20 Benar demikian! Tetapi perlu diingat bahwa cabang pertama
itu dipotong karena tidak percaya. Dan kalian— orang yang bukan
Yahudi, bisa terus bersatu dengan pohon itu hanya karena percaya.
Jadi, janganlah kalianmenjadi sombong. Lebih baik kalian takut untuk
dipotong juga! 21Karena kalau Allah tidakmengizinkan cabang-cabang
yang pertama itu terus tersambung, maka kalian bisa dipotong juga
kalau berhenti percaya.

22 Jadi, sekarang sudah terbukti bahwa kebaikan hati Allah sungguh
luar biasa, dan hukuman-Nya juga sungguh mengerikan! Karena Dia
akanmenjatuhkanhukumanberat kepada orang-orang yang tidakmau
mengikut jalan keselamatan yang diberikan-Nya, tetapi Dia sangat baik
hati kepada kalian— asalkan kalian tetap bergantung pada kebaikan
hati-Nya itu! Kalau tidak begitu, kalian juga akan dipotong dari pohon-
Nya itu! 23Dan kalau orang Yahudi tidak keras kepala lagi lalu percaya
kepada berita keselamatan dari Allah, maka mereka akan ditempelkan
kembali pada pohon itu. Dan tentu Allah sanggup melakukan hal itu!
24Bukanlahhal yangbiasayang sudah terjadi kepadakalianyangbukan
dari bangsa Yahudi! Karena cabang dari pohon zaitun liar jarang
ditempelkanpadapohon zaitun yangditanamdi 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.

25Saudara-saudari yangbukanorangYahudi, sayamaumembukakan
rahasia ini kepada kalian supaya kalian tidak menjadi sombong dan
membanggakandiri: Sementara ini, Allah sudahmembuat supaya seba-
gian orang dari bangsa Israel keras kepala. Tetapi hal itu akan berubah
saat semua bangsa lain yang diundang oleh Allah sudah bergabung
dengan kita. 26 Pada waktu itu terjadi, Allah akan membuka jalan
keselamatan kembali kepada semua orang Israel. Hal itu sesuai dengan
perkataan Allah dalam Kitab Suci yangmengatakan,
“Juruselamat kalian akanmuncul di kota suci— yaitu Yerusalem,†

dan Dia akanmenjauhkan segala kejahatan dari keturunan Yakub.
27Dan Aku akanmemenuhi perjanjian-Ku denganmereka

ketika Akumenghapuskan dosa-dosamereka.”✡
28 Karena orang Yahudi tidak mau menerima Kabar Baik dari Allah,

maka mereka menjadi musuh-Nya. Hal itu terjadi supaya kesempatan
menjadi terbukakepadakalianyangbukanYahudiuntukdiselamatkan.
Tetapi orang Yahudi tetap umat pilihan Allah yang sangat dikasihi-
Nya. Dia tetap mengasihi mereka karena janji-janji-Nya kepada nenek
† 11:26 kota suci … Yerusalem Secara harfiah, “Sion.” ✡ 11:27 Yes. 59:20-21; 27:9
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moyangmereka. 29Karena kalauAllahmemilih danmemberkati orang,
Dia tidak pernah mengubah rencana-Nya itu dan mengambil kembali
berkat-Nya itu dari mereka. 30 Dahulu, kalian yang bukan Yahudi
tidak mau taat kepada Allah. Tetapi sekarang kalian sudah menerima
belas kasihan-Nya sehingga bisa bertobat. Hal itu terjadi karena untuk
sementara waktu orang Yahudi tidak mau taat. 31Boleh juga dijelaskan
seperti ini: Sekarang orang Yahudi tidakmau taat karena untuk semen-
taraAllahmenunjukkanbelas kasihan-Nyakepadakalian. Tetapihal itu
terjadi supayadikemudianharimereka jugamendapatkesempatan lagi
untuk menerima belas kasihan-Nya. 32Ternyata Allah sudah mengatur
supaya semua bangsa mengalami masa di mana mereka diperbudak
olehdosa dan tidakmau taat kepadaAllah! Dengandemikian, Diamem-
buka kesempatan bagi semua orang untuk menerima belas kasihan-
Nya!

Pujian bagi Allah
33Oh benar sekali, Allah kita sangat baik kepada kita semua! Kebijak-

sanaan dan pengetahuan-Nya tidak bisa dipahami oleh manusia. Dan
tidakmungkin kitamengerti keputusan-keputusan-Nyadanbagaimana
Diamengatur semua. 34 Seperti yang tertulis dalam Kitab Suci,
“Siapa yangmengetahui pikiran Tuhan?

Siapa yang sanggupmenjadi penasihat bagi Allah?”✡
35 “Siapa yang pernahmeminjamkan sesuatu kepada Allah?—

sehingga Dia wajib membayarkan sesuatu kepadanya.”✡
36 Karena hanya Allah saja yang menjadikan segala sesuatu. Dan

segala sesuatu berlangsung melalui Dia dan untuk Dia. Berikanlah
segala kemuliaan kepada-Nya sampai selama-lamanya. Amin.

12
Serahkanlah hidupmu kepada Allah

1-2Berdasarkan semua yang sudah saya katakan sebelumnya tentang
berbagai cara Allah berbaik hati kepada kita, maka sudah sepantas-
nyalah kitamembalas kebaikanhati-Nya! Janganlah kitamengikuti lagi
cara hidup yang tidak baik yang sudahmenjadi kebiasaan orang-orang
duniawi. Tetapi hendaklah setiap kita mengambil keputusan seperti
ini, “Ya TUHAN, akumempersembahkan tubuhku sebagai kurban bagi-
Mu!”— walaupun sebenarnya kita masih hidup. Keputusan yang
seperti itu merupakan persembahan yang suci dan menyenangkan
hati TUHAN. Lalu Dia akan memperbarui pikiran kita, sehingga kita
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 karenaAllah begitu baik hati kepada saya
sehingga Dia memilih saya sebagai rasul-Nya, saya mau memberikan
nasihat ini kepada kalian masing-masing: Janganlah kamu mengang-
gap dirimu lebih tinggi dari yang sebenarnya. Tetapi pikirkanlah
tentang pengetahuan dan kemampuan khusus yang diberikan Tuhan
kepadamudengan jujur dan rendahhati— sesuai dengan keyakinanmu
✡ 11:34 Yes. 40:13 ✡ 11:35 Ayb. 41:11
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tentang pemberian Tuhan itu.* 4-5 Karena setiap kita yang bersatu
dengan Kristus merupakan anggota tubuh Kristus. Dan tubuh Kristus
itu bisa digambarkan seperti tubuhmanusia. Tubuh kita memang satu,
tetapi mempunyai banyak anggota, dan setiap anggota mempunyai
tugasnya sendiri-sendiri. Begitu jugalah dengan kita: Biarpun banyak,
tetapi setiap kita merupakan anggota dari satu tubuh— yaitu tubuh
Kristus. Jadi, setiapkita salingberkaitan satu sama lain. 6Dansetiapkita
diberi kemampuan 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 untuk melayani, hendaklah Saudara melayani. Kalau
Saudara diberi kemampuan untuk mengajar, hendaklah Saudara men-
gajar. 8Kalau Saudara diberi kemampuan untukmenghibur orang lain,
hiburlah orang lain. Atau kalau Saudara diberi kemampuan untuk
menolong orang lain, tolonglah orang lain dengan murah hati. Kalau
Saudaradiberi kemampuanuntukmenjadipemimpin, pimpinlahorang
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 saling mengasihi dengan sepenuh hati. Dan marilah
kita berusaha menghormati semua saudara seiman lebih dari diri kita
sendiri. 11 Hendaklah kita rajin bekerja dan jangan malas! Dengan
kuat kuasa yang diberikan oleh Roh Allah, hendaklah kita melayani
Tuhan dengan penuh semangat. 12 Bersukacitalah, karena kita boleh
yakin tentang apa yang kita harapkan. Kalau menghadapi kesusahan,
hendaklah kita berdiri teguh. Dan dalam keadaan apa pun, tetaplah
berdoa! 13Ketika saudara-saudari kita seiman perlu bantuan, tolonglah
mereka. Dan kalau mereka membutuhkan tumpangan, hendaklah
pintu rumahmu terbuka sebagai tempat menumpang untukmereka.

14Kalau ada orang yangmenyakitimu, mintalah kepada Allah supaya
Dia memberkati orang itu. Ya, mintalah berkat-Nya untuk dia, dan jan-
ganminta kepada Allah untukmengutuk dia! 15Bersukacitalah dengan
orangyangbersukacita, danmenangislahdenganorangyangmenangis.
16Hendaklah kita sehati sepikiran. Janganlah ada yang merasa dirinya
lebih penting dari orang lain, tetapi selalu bersedia bergaul dengan
orang biasa. Dan janganlahmenganggap dirimu pandai.

17 Kalau ada orang yang berbuat jahat kepadamu, janganlah kamu
membalasnya dengan kejahatan lagi. Tetapi pikirkanlah baik-baik,
supaya apa yangmau kamu buat terhadap orang itu dianggap baik oleh
semua orang. 18 Sedapat mungkin dari pihakmu, berusahalah untuk
hidup damai dengan semua orang. 19Saudara-saudari yang saya kasihi,
janganlah balas dendam kepada orang yang berbuat jahat kepadamu.
Biar Allah saja— sesuai dengan kemarahan-Nya, yang membalas ke-
jahatan orang itu. Karena di dalam Firman TUHAN tertulis, “Hanya
* 12:3 sesuai keyakinanmu… Secara harfiah, “menurut ukuran iman.”



Roma 12:20 377 Roma 13:10

Akuyang berhakmemberikanhukuman. Setiap orang yangmelakukan
kejahatan, Akulah yang akanmembalasnya!”✡ 20 Tetapi hendaklah kita
melakukan apa yang sesuai dengan ayat Firman TUHAN ini,
“Kalau orang yangmemusuhimu lapar, berilah dia makan;

Kalau orang yangmemusuhimu haus, berilah dia minum.
Karena dengan cara itu,

kamu akanmembuat dia menjadi malu.”✡
21 Janganlah sampai kejahatan mengalahkan kita. Tetapi marilah kita
mengalahkan kejahatan dengan cara terus berbuat baik.

13
Taatilah peraturan pemerintah

1 Hendaklah kita semua taat kepada pemerintah, karena tidak ada
pejabat yang duduk dalampemerintahan tanpa seizin Allah. Dan setiap
pejabat yang memerintah sekarang ditetapkan oleh Allah. 2 Jadi, setiap
orang yangmelawan pemerintah sebenarnyamelawan apa yang sudah
ditetapkan oleh Allah. Dan orang yang melakukan hal yang seperti itu
akanmendatangkanhukumanatasdirinyasendiri. 3Karenaorangyang
berbuat baik tidak perlu takut kepada pemerintah. Jadi kalau kamu
ingin bebas dari rasa takut kepada pemerintah, lakukanlah yang baik,
maka kamu akanmendapat pujian dari mereka yangmemerintah.

4Karena setiap pejabat pemerintah adalah hambaAllah yang bekerja
untuk melayani kepentinganmu. Tetapi kalau kamu berbuat jahat,
tentu kamu takut kepada mereka! Dan jangan kamu sangka bahwa
kamu bisa terhindar dari kuasa para pejabat untukmenghukum kamu.
Karena mereka juga adalah hamba-hamba Allah yang bertugas untuk
menghukum orang yang berbuat jahat. 5 Jadi, seharusnyalah kita taat
kepadapemerintah—bukankarenakita takut dihukumkalaukita 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 pemerin-
tah. Karena para pejabat pemerintah bekerja untuk Allah dan meng-
habiskan sebagian besar waktu mereka untuk memerintah. 7 Jadi,
berikanlah kepada setiap petugas pemerintah sesuai dengan apa yang
pantas diberikan. Kalau kamumempunyai utang pajak, bayarlah. Dan
berikanlah cukai kepada pihak yang berhak menerima cukai. Hormat
dan taatlah kepada semua pejabat pemerintah dan kepada setiap orang
yang patut dihormati.

Mengasihi sesama adalah hukum yang terutama
8 Jangan berutang apa pun kepada seseorang — kecuali saling

berutang kasih satu sama lain. Karena waktu kita mengasihi sesama
kita, berarti kita juga sedang memenuhi semua maksud dari Hukum
Taurat tentang hubungan antar sesama kita. 9Karena di dalam Hukum
Taurat tertulis, “Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri,
jangan mengingini milik orang lain.”✡ Hukum Taurat itu memang
terdiri dari banyak perintah, tetapi arti dari semua perintah itu sebe-
narnya adalah satu— yaitu, “Kasihilah sesamamu sama seperti kamu
mengasihi dirimu sendiri.”✡ 10 Karena dengan mengasihi, tentu kita
✡ 12:19 Ul. 32:35 ✡ 12:20 Ams. 25:21-22 ✡ 13:9 Kel. 20:13-15, 17 ✡ 13:9 Im. 19:18
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tidak menyakiti 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 disela-
matkan sudah lebih dekat sekarang daripada ketika kita baru mulai
percaya. 12Malam sudah hampir berlalu, dan siang akan segera tiba.
Karena itu, hendaklah kita berhenti melakukan segala perbuatan yang
berasal dari kegelapan. Dan marilah kita menyiapkan diri kita dengan
perlengkapan senjata yang berasal dari terang untuk melawan semua
penguasa gelap. 13 Hendaklah kita hidup dengan benar seperti orang
yang berada dalam terang. Janganlah kita berpesta pora dan mabuk-
mabukan, juga jangan melakukan percabulan atau dosa lain dengan
tubuh kita. Janganlah saling bertengkar, dan jangan saling iri hati satu
sama lain. 14 Tetapi marilah kita menjadi 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

1 Terimalah dengan baik orang-orang yang kurang percaya penuh
tentang kebebasan kita yang bersatu dengan Kristus. Janganlah buang-
buang waktu untuk debat pendapat dengan mereka. 2 Karena ada
saudara-saudari kita yang sangat percaya penuh kepada Kristus, yang
merasa bahwa mereka diizinkan oleh Allah untuk makan semua jenis
makanan. Tetapi ada juga saudara-saudari lain yang ragu-ragu, yang
merasa bahwa mereka diperbolehkan oleh Allah hanya untuk makan
sayur-sayuran. 3Orang yang yakin boleh makan semua jenis makanan
janganlahmenganggapdirinya lebihbaikdari orangyanghanyamakan
sayur-sayuran. Begitu juga orang yang keyakinannya hanya makan
sayur-sayuran, janganlah menganggap bersalah orang yang makan
semua jenis makanan. Karena Allah sudah menerima saudara-saudari
seiman itu, tanpa mempersoalkan keyakinannya tentang makanan.
4 Sebagai contoh, kamu tidak berhak menghakimi hamba orang lain.
Hanya majikannyalah yang berhak menentukan hamba itu benar atau
salah. Pikirkanlah ini: Kita adalah milik kepunyaan Tuhan! Dia pasti
sanggupmenopang kita supaya tidak jatuh!

5 Atau, ada saudara-saudari kita yang yakin bahwa hari yang satu
lebih penting dari hari-hari yang lain. Tetapi ada juga saudara-saudari
lain yang yakin bahwa semua hari sama-sama penting. Untuk hal-hal
seperti itu, hendaklah setiap orang mengambil keputusan bagi dirinya
sendiri sesuai dengankeyakinannya. 6Bagi saudara-saudari yangmem-
peringati hari-hari tertentu, mereka melakukannya demi kemuliaan
Tuhan.* Dan saudara-saudari yangmerasabahwamerekabolehmakan
semua jenis makanan, mereka juga makan untuk memuliakan Tuhan
danbersyukurkepadaAllahuntukmakanan itu. Danmerekayang tidak

* 14:6 perbedaan salinanAda salinan dalambahasa Yunani yangmenambah kata-kata seperti
ini, “Dan saudara-saudari kita yang menganggap semua hari sama saja, juga melakukannya
demi kemuliaan Tuhan.”
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makan beberapa jenis makanan, mereka juga melakukan itu untuk
memuliakan Tuhan. Dan mereka juga bersyukur kepada Allah karena
hal itu.

7Di antara kita, tidak ada yang hidup ataumati untuk dirinya sendiri.
8Kalau kita hidup, kita hidup untukmemuliakan Tuhan. Dan kalau kita
mati, kita jugamati untukmemuliakanTuhan. Jadi, baik hidupmaupun
mati, kita melakukan segala sesuatu untukmemuliakan Tuhan, karena
kita adalah milik Tuhan. 9 Karena untuk itulah Kristus mati dan di-
hidupkankembali dari kematian, supayaDiamenjadiTuhanatas semua
orang— baik yangmasih hidupmaupun yang sudahmati.

10 Jadi, janganlah kita saling menyalahkan sesama saudara seiman!
Kita tidak berhak melakukan itu. Dan janganlah kita menganggap diri
kita lebih baik dari saudara-saudari seiman yang lain. Karena kita se-
mua akan berdiri di hadapan Allah, dan Dialah yang akanmenghakimi
kita. 11Karena di dalam Kitab Suci tertulis,
“Tuhan berkata,

‘Atas diri-Ku sendiri sebagai Allah yang hidup
Aku bersumpah bahwa semua orang akan sujud menyembah di

hadapan-Ku,
dan semua orang akanmengaku bahwa Aku-lah Allah.’ ”✡

12 Jadi, setiap kita akan mempertanggung-jawabkan semua perbuatan
kita kepada Allah.

Janganmembuat orang lain berdosa
13 Jadi, kita harus berhenti untuk saling menyalahkan. Dan marilah

kita putuskan untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang membuat
saudara kita menjadi lemah atau jatuh ke dalam dosa. 14 Biarlah saya
membagikan pendapat saya sebagai orang yang bersatu dengan Tuhan
Yesus: Saya yakin bahwa bagi kita tidak ada makanan yang haram.
Tetapi bagi seseorang yang meyakini suatu jenis makanan haram—
kalau dia makanmakanan haram itu, berarti dia bersalah.

15Kalau kamu tahu saudaramu seiman menganggap suatu makanan
haram, tetapi kamu masih dilihatnya makan makanan tersebut, maka
kamu sedang merusak keyakinan saudaramu itu dan kamu sungguh-
sungguh tidak melakukan kasih. Jadi, janganlah mematahkan keyak-
inan saudara seimanmu itu hanya karena soal makanan. Ingatlah
bahwa Kristus juga sudah mati untuk saudaramu itu. 16 Janganlah
membiarkan sesuatu yang kamu anggap hal baik yang diperbolehkan
menjadi hal yang dianggap jahat oleh saudara kita yang lain. 17Karena
bagi kita warga kerajaan Allah, makanan dan minuman bukanlah hal
yangpenting. Tetapi yangpentingadalahhidupbenardihadapanAllah,
berdamai, dan bersukacita dalam Roh Kudus. 18 Karena setiap orang
yangmelayani Kristus dengan cara seperti itu pastimenyenangkan hati
Allah. Danmereka itu akan diterima oleh orang lain dengan baik juga.

19 Jadi, marilah kita berusaha dengan giat untuk melakukan apa
yang mendatangkan damai di antara kita, dan apa yang bisa memban-
gun rohani setiap orang. 20 Jangan sampai soal makanan saja meng-
hancurkan pekerjaan Allah di dalam hidup saudara atau saudarimu
seiman. Karena semuamakananadalahhalal, tetapi kitabersalahkalau
memakan sesuatu di hadapan orang yang menganggap makanan itu
✡ 14:11 Yes. 45:23
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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
orangyangmelakukanapayangdiyakininyabenardi hadapanAllah se-
hingga dia tidak merasa tertuduh. 23Tetapi kalau kamumakan sesuatu
dan tidak yakin makanan itu halal, maka kamu bersalah, karena kamu
tidak mengikuti apa yang kamu yakini. Karena orang yang menentang
apa yang diyakininya benar di hadapan Allah, berarti dia berbuat dosa.

15
1 Bagi kita yang dewasa dalam keyakinan tentang kebebasan kita

yang bersatu dengan Kristus, kita harus sabar dan menolong anggota
yang masih ragu-ragu tentang hal-hal yang seperti itu. Jadi kita tidak
boleh hanyamenyenangkan diri kita sendiri. 2Melainkan usahakanlah
supaya satu sama lain hidup salingmenyenangkan, sehingga kita saling
menolong dan saling menguatkan. 3 Karena waktu Kristus hidup di
dunia ini, Dia tidakhidupuntukmenyenangkandiri-Nya sendiri. Tetapi
apa yang tertulis di dalamKitab Suci terpenuhi dalamdiri-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,
hendaklah kalian juga salingmenerima satu sama lain sesama saudara-
saudari seiman, supaya Allah dimuliakan. 8Saya berkata begitu karena
Kristus sudahmenjadi hamba bagi bangsa Yahudi untukmenunjukkan
bahwa Allah menepati semua janji-Nya kepada mereka. Dan Kristus
membuktikan bahwa semua perjanjian Allah kepada nenek moyang
orang Yahudi adalah benar. 9 Kristus juga melakukan hal itu supaya
bangsa-bangsa yang bukanYahudi juga turutmemuliakanAllah karena
kebaikan hati-Nya yang Dia nyatakan kepada mereka. Hal itu seperti
apa yang dikatakan oleh seseorang kepada Allah dalam Kitab Suci,
“Karena itu saya akan memuliakan Engkau di antara bangsa-bangsa

yang bukan Yahudi,
dan saya akanmenyanyikan lagu pujian bagi-Mu.”*

10Dan juga tertulis,
“Hai bangsa-bangsa yang bukan Yahudi,
✡ 15:3 Mzm. 69:10 * 15:9 bagi-Mu Secara harfiah, “bagi nama-Mu.” Sesuai dengan
kebudayaan orang Yahudi, nama Allah digunakan dengan arti seluruh kepribadian Allah.
Kutipan ini dari Mzm. 18:50.
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bersukacitalah bersama dengan umat Allah.”✡
11 Juga tertulis,
“Hai semua bangsa yang bukan Yahudi, pujilah TUHAN!

Biarlah segala bangsamemuji Penguasa kita.”✡
12Dan Nabi Yesaya bernubuat,
“Akan datang Seorang dari keturunan Isai.

Dia akanmaju untukmemerintah semua bangsa,
dan orang yang bukan Yahudi akan berharap kepada-Nya.”✡

13 Karena itu saya mendoakan kalian semua yang percaya kepada
Kristus: Saya berharap Allah— sumber pengharapan kita itu, akan
sangat memberkati kalian dengan sukacita dan ketenangan dalam
perlindungan-Nya. Oleh karena berkat-Nya itu dan dengan kuasa Roh
Kudus, kalian tentu akan semakin yakin atas kebaikan hati-Nya kepada
kita.

Paulusmenceritakan pekerjaannya
14 Saudara-saudariku, saya yakin bahwa kalian hidup dengan cara

yang sangat baik, dan saya yakin juga bahwa kalian sudah mempun-
yai semua pengetahuan yang diperlukan sehingga kalian bisa saling
menasihati. 15Walaupunbegitu, sayamemberanikan dirimenulis surat
ini untukmemperingatkan kalian dengan tegas tentang beberapa hal—
sesuai dengan tugas yang Allah berikan kepada saya karena kebaikan
hati-Nya. 16Dialah yangmemanggil sayamenjadi pelayanKristus Yesus,
dan Dia yang memberikan tugas kepada saya untuk mengabarkan
Kabar Baik-Nya kepada orang yang bukan Yahudi. Jadi saya melayani
sama seperti seorang imam, karena saya juga bekerja sebagai perantara
supaya orang yang bukan Yahudi juga bisa memberikan hidup mereka
kepada Allah seperti kurban persembahan yang hidup. Dan Allah akan
menerimamereka karenamereka sudah disucikan oleh Roh-Nya.

17 Karena itu saya senang sekali atas semua yang Kristus Yesus ker-
jakan melalui saya demi kemuliaan Allah. 18 Tentang pelayanan saya,
saya tidak mau membanggakan diri. Tetapi saya hanya akan mem-
bicarakan apa yang sudah Kristus lakukan melalui saya, sehingga saya
bisamemimpin orang yangbukanYahudi taat kepadaAllahmelalui apa
yang saya katakan dan lakukan. 19Danmerekamenjadi taat kepada Al-
lah karena Roh Kudus menunjukkan kuasa-Nya melalui saya sehingga
terjadi banyak keajaiban. Dan saya sudah menceritakan Kabar Baik
tentang Kristus dengan lengkapmulai dari kota Yerusalem sampai jauh
kedaerah Ilirikum. 20Keinginan sayaadalahuntuk selalumenceritakan
Kabar Baik kemana saja ke tempat-tempat di mana orang-orang belum
pernahmendengar tentangKristus, karena saya tidakmaumembangun
pekerjaan pelayanan saya di atas fondasi yang sudah dibangun oleh
orang lain. 21Hal itu juga seperti tertulis dalam Kitab Suci,
“Orang-orang yang belum pernahmenerima berita tentang Dia,

mereka akanmelihat Dia.
Dan orang-orang yang belum pernahmendengar berita tentang Dia,

mereka akanmenjadi mengerti.”✡

Rencana Paulus untukmengunjungi Roma
✡ 15:10 Ul. 32:43 ✡ 15:11 Mzm. 117:1 ✡ 15:12 Yes. 11:10 ✡ 15:21 Yes. 52:15
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22 Karena sebelumnya saya selalu sibuk di daerah lain, hal itulah
yang sering menghalangi saya untuk mengunjungi kalian. 23 Tetapi
sekarang saya sudah menyelesaikan pekerjaan saya di daerah-daerah
lain. Dan sudah bertahun-tahun lamanya saya ingin mengunjungi
kalian, jadi saya merasa senang sekali kalau hal itu segera terjadi.
24 Saya berencana mengunjungi kalian sebelum saya pergi ke Spanyol.
Ya, saya berharap bisa mengunjungi kalian dalam perjalanan saya ke
Spanyol. Sesudah beberapa lama nanti ketika rasa rindu saya sudah
puasdalampersekutuanbersamadengankalian, sayaharapkalianbisa
menolong sayameneruskan perjalanan saya.

25 Sekarang saya sedang pergi ke Yerusalem dalam rangka untuk
memberikan bantuan kepada umat Allah. 26 Umat-Nya yang sangat
miskin cukupbanyak di Yerusalem. Danbeberapa jemaat diMakedonia
dan Akaya sudah memutuskan untuk menyumbangkan dana untuk
menolong mereka. 27 Saudara-saudari kita di Makedonia dan Akaya
dengan sangat senang hati melakukan hal itu. Memang sudah sepan-
tasnyamerekamenolong saudara-saudari seimandi Yerusalem, karena
mereka orang yang bukan Yahudi sudah turutmenerima berkat rohani
yang luar biasa dari orang Yahudi. Jadi, mereka merasa berhutang
kepada orang Yahudi sehingga mereka mengirimkan berkat materi.
28 Jadi, saya pergi ke Yerusalem untuk menjamin bahwa bantuan ini
diberikan kepada anggota-anggota yang miskin di Yerusalem. Sesudah
menyelesaikan tugas itu, saya akan berangkat ke Spanyol. Tetapi dalam
perjalanan itu, saya akan mengunjungi kalian dulu. 29Dan waktu saya
sudah sampai di kota Roma dan kita sudah saling bertemu, saya yakin
Kristus akan sangat memberkati kita!

30 Saudara-saudari, saya minta tolong supaya kalian sungguh-
sungguh berdoa kepada Allah tentang pekerjaan saya. Lakukanlah itu
oleh karena kita sama-sama bersatu dengan Tuhan kita Kristus Yesus
dankarenakasih yangdiberikanolehRohKuduskepadakita. 31Doakan
juga supaya saya selamat dari orang-orang yang tidak percaya kepada
Kristus di Yudea, dan supaya bantuan yang saya bawa ke Yerusalem
itu akan berkenan bagi umat Allah di sana. 32Dengan 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, tetapmenyertai kalian! Amin.

16
Kata-kata terakhir dari Paulus

1Sayamohonkalianmaumengenaldanmempercayai saudari seiman
kita— Febe. Dia sudah ditugaskan sebagai pelayan khusus di dalam
jemaat di Kengkrea. 2 Terimalah dia karena dia juga sudah bersatu di
dalamTuhan— seperti yang sepantasnyabagi umatAllah. Tolongbantu
dia dalam hal apa saja yang dia perlukan, karena dia sendiri sudah
menolong banyak orang— termasuk saya.
3 Sampaikan salam saya kepada Priskila dan Akwila. Mereka melayani

bersama saya karena mereka juga sudah bersatu dengan Kristus
Yesus. 4 Mereka sudah mempertaruhkan nyawa mereka demi
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menyelamatkan hidup saya. Saya sangat berterima kasih kepada
mereka, dan bukan hanya saya saja tetapi semua jemaat yang
bukanorangYahudi, jugaberterimakasih kepadamerekakarena
hal itu.

5 Sampaikan juga salam saya kepada jemaat yang berkumpul di rumah
mereka.

Sampaikan salam saya kepada sahabat saya Epenetus yang terkasih.
Dialah orang pertama di Asia yang menjadi pengikut Kristus.
6Sampaikan salam saya kepadaMaria. Dia sudah banyak bekerja
untuk jemaat di Roma.

7Sampaikan salamsayakepadaAndronikus danYunias. Mereka adalah
orangYahudi seperti sayadan jugapernahdipenjarakanbersama
saya. Mereka sudah menjadi pengikut Kristus sebelum saya, dan
merekaberdua terkenal sebagaiutusanKristusuntukmelakukan
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.
10Sampaikan salam saya kepadaApeles. Dia sudah dicobai dan terbukti

bahwa kasihnyamurni kepada Kristus.
Sampaikan salamsayakepada setiaporangdalamkeluargaAristobulus.
11Sampaikan salam saya kepada teman sayaHerodion— yang sebangsa

dengan saya.
Sampaikan salam saya kepada keluarga Narkisus— saudara-saudari

seiman kita di dalam Kristus.
12SampaikansalamsayakepadaTrifenadanTrifosa. Keduaperempuan

itu selalu sungguh-sungguh bekerja untukmelayani Tuhan.
Sampaikan salam kepada sahabat saya yang terkasih— Persis. Dia juga

banyak bekerja demi kemuliaan Tuhan.
13Sampaikan salamsayakepadaRufus. Dia adalahorangyang istimewa

di mata Tuhan.
Dan sampaikan juga salam saya kepada ibunya— yang juga sudah

menjadi seperti ibu saya sendiri.
14 Sampaikan salam saya kepada Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrobas,

Hermas, dan saudara-saudara seiman lain yang ada bersama
mereka.

15 Sampaikan salam saya kepada Filologus dan Yulia, Nereus dan
saudarinya, serta Olimpas, dan juga untuk semua umat Allah
yang ada bersamamereka.

16 Saudara-saudari, sebagai umat yang disucikan oleh Allah, hendaklah
kalian salingmemberi salamsatu sama laindenganpenuhkasih.†

Semua jemaat Kristus menyampaikan salam kepada kalian.
17 Saudara-saudari, saya menasihati kalian supaya kalian hati-hati

terhadap orang yang suka membuat perpecahan. Hati-hatilah dengan
orang yang suka merusak keyakinan orang lain. Mereka melawan
ajaran benar yang sudah kalian terima. Jauhilah mereka, 18 karena
orang seperti itu tidak melayani Kristus— Tuhan kita. Yang mereka
* 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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inginkan hanya untuk menyenangkan diri mereka sendiri. Mereka
memakai kata-kata yang indah untuk membohongi orang-orang yang
tulus hati.

19 Tetapi semua saudara seiman sudah mendengar tentang kalian—
jemaat Roma, bahwa kalian sangat taat kepada Tuhan Yesus. Jadi, saya
sangat bersukacita karena kalian! Tetapi saya minta kalian supaya
terus bijaksana terhadap semua hal yang baik, dan tetapmerasa bahwa
tidak perlu mengetahui apa pun tentang yang jahat. 20 Allah— yaitu
Dia yang selalu menjaga kita supaya hidup dengan tenang, akan segera
menghancurkan iblis dan menaklukkan dia di bawah kuasa kita. Doa
saya, Penguasa kita Yesus akan selalu baik hati kepada kalian.

21 Timotius — sahabat saya sepelayanan, menyampaikan salam
kepada kalian. Juga salam dari teman sebangsa dengan saya— Lukius,
Yason, dan Sosipater.

22 Saya, Tertius, juga menyampaikan salam kepada kalian dalam
Tuhan. Saya yang membantu Paulus untuk menuliskan surat ini—
sesuai dengan apa yang dia ucapkan.

23-24 Salam dari Gayus kepada kalian. Dia yang sudah mengizinkan
saya, Paulus, dan semua jemaat di sini untukmenggunakan rumahnya.
Erastus dan saudara kita seiman— Kwartus, menyampaikan salam
kepada kalian. Erastus adalah bendahara kota ini.‡

25Kemuliaan bagi Allah! Dialah yang bisamenguatkan kalian supaya
kalian terus percaya kepada Kristus sesuai dengan Kabar Baik yang
saya ajarkan — yaitu apa yang sudah Allah nyatakan kepada kita.
Itulah rencanaAllah tentangKristus 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 kepada
Kristus dan taat kepada Allah yang hidup selama-lamanya. 27 Dialah
satu-satunya Allah yang penuh hikmat. Untuk selamanya berikanlah
kemuliaan kepada Allah kita melalui Kristus Yesus! Amin.

‡ 16:23-24 perbedaan salinan Ada beberapa salinan dalam bahasa Yunani yang menambah
kata-kata ini: “Semoga Tuhan kita Yesus Kristus tetap baik hati kepada kalian semua. Amin.”
Ada salinan lain yangmeletakkan kata-kata itu di bawah ayat 27.
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Surat Paulus yang pertama kepada jemaat
Korintus

1-2 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 untukmenjadi 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 kalian masing-masing dan menjagamu supaya kamu
hidup dengan tenang dalam perlindungan Bapa dan Penguasa kita.

Paulus bersyukur kepada Allah
4Saya selalubersyukurkepadaAllahkarena saya sudahmenyaksikan

betapa besar kebaikan hati-Nya yang sudah diberikan kepada kalian
melalui Kristus Yesus. 5Buktinya, kalian sudah diperkaya dalam segala
hal, baik dalam segala perkataan maupun pengetahuan. Hal ini terjadi
karena kalian bersatu dengan Yesus. 6Dan hal itumembuktikan bahwa
kesaksian yang saya berikan tentang Kristus kepada kalian adalah
benar. 7Dan 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. 9 Allah selalu
bisa dipercaya. Dialah yang sudah memanggil kalian untuk mendapat
bagian dalam hidup bersama dengan Anak-Nya Kristus Yesus— Tuhan
kita.

Masalah dalam jemaat Korintus
10 Saudara-saudari, saya sungguh-sungguh memohon dalam nama

TuhankitaKristusYesus supayakalian seia sekata, dan supaya tidakada
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, “Saya pengikut Paulus,” sedangkan yang lain
berkata, “Saya pengikut Apolos.” Yang lain berkata, “Saya pengikut
Petrus,”* dan yang lain lagi berkata, “Saya pengikut Kristus.” 13 Coba
pikir: Kristus tidak bisa dibagi-bagi! Dan bukan Paulus yang sudah
disalibkan untuk kalian! Kalian juga tidak dibaptis dalamnamaPaulus!
14Karena itu saya bersyukur kepadaAllah bahwa saya tidakmembaptis
kalian, kecuali Krispus dan Gayus. 15 Saya bersyukur karena sekarang
tidak ada orang yang bisa berkata bahwa kalian dibaptis dalam nama
saya. 16 (Saya memang sudah membaptis keluarga Stefanus, tetapi
saya tidak mengingat kalau saya membaptis orang lain.) 17 Karena
* 1:12 Petrus Secara harfiah, “Kefas,” yaitu namanya dalambahasa Ibrani. Kedua namaPetrus
berarti “batu besar.”
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Kristus tidak memberikan tugas kepada saya untuk membaptis orang,
melainkan untuk memberitakan Kabar Baik. Dan Dia tidak mau saya
memberitakan denganmemakai kepandaian berbicara secaramanusia
duniawi, supaya kuasa rohani yang berada dalam berita tentang salib†
Kristus tidak sia-sia.

Kuasa danHikmat Allah dalamKristus Yesus
18 Karena ajaran tentang salib Kristus merupakan hal bodoh bagi

orang-orang yang menuju kebinasaan, tetapi bagi kita yang disela-
matkan ajaran itu merupakan kuasa Allah. 19 Hal ini sesuai dengan
Firman Allah di mana Dia berkata,
“Aku akanmembinasakan hikmat orang-orang bijak.

Aku akanmengacaukan pengertian orang-orang pandai.”✡
20 Jadi sekarang— baik semua orang bijak, orang yang berpendidikan

tinggi, maupun ahli-ahli berdebat di masa sekarang ini seharusnya
merasamalu. Allah sudahmembuat hikmat duniamenjadi kebodohan.
21Karena inilah yang diinginkan oleh Allah dengan hikmat-Nya: Dunia
tidak akan mengenal Allah melalui hikmatnya sendiri. Jadi, Allah
berkenanmenggunakan pemberitaan Kabar Baik yang merupakan hal
bodoh untukmenyelamatkan 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 tentang Kristus yang sudah disalibkan. Berita itu
merupakan masalah besar bagi orang Yahudi. Dan orang yang bukan
Yahudi menganggap berita itu sebagai kebodohan. 24 Tetapi Kristus
adalah kuasa dan hikmat Allah bagi semua orang yang sudah dipanggil
Allah— baik bagi orang Yahudi maupun bagi orang bukan Yahudi.
25 Karena ajaran Allah yang dianggap bodoh itu lebih berhikmat dari
hikmatmanusia. Dan sifat-sifatAllahyangdianggap lemahadalah lebih
kuat dari kekuatanmanusia.

26 Coba ingat, Saudara-saudari, kedudukan kalian masing-masing
waktu dipilih oleh Allah! Tidak banyak dari antara kalian yang diang-
gap orang bijak dalam pandangan manusia. Tidak banyak dari antara
kalian yang dianggap orang besar atau kaya. 27 Tetapi Allah memilih
ajaran dan orang-orang percaya yang dianggap bodoh oleh manusia
di dunia ini, untuk mempermalukan orang-orang yang dianggap bijak.
Dan Dia memilih para penginjil dan Kabar Baik tentang Kristus yang
dianggap lemah oleh manusia di dunia ini, untuk mempermalukan
orang-orang kuat. 28 Bahkan kita dan keyakinan kita dianggap tidak
penting, dihina, dan sama sekali tidak ada arti oleh manusia di dunia
ini. Biarpunbegitu, sebenarnya kita dan keyakinan kita itu dipilih Allah
untukmenghapushal-hal yangdianggappentingolehorang-orangyang
berkedudukan tinggi dan yang dianggap pintar! 29 Allah melakukan
itu supaya tidak ada orang yang bisa membanggakan diri di hadapan-
Nya. 30 Allah sendirilah yang sudah mempersatukan kalian dengan
Kristus Yesus. Allah juga yang sudah menjadikan Kristus sebagai
sumber hikmat bagi kita. Dan Kristuslah yang membuat kita benar

† 1:17 salibPaulusmemakai perkataan ‘salib’ sebagai gambardari berita keselamatan, khusus-
nya kematian Kristusmenebusmanusia dari hukuman Allah atas dosamerekamasing-masing.
✡ 1:19 Yes. 29:14
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di hadapan Allah, dan Dia juga yang menyucikan serta membebaskan
kita dari dosa. 31Oleh 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

1Demikian juga, Saudara-saudari, ketika saya pertama kali menyam-
paikan berita keselamatan di antara kalian— yaitu ajaran Allah yang
dulu dirahasiakan kepadamanusia, saya tidakmenggunakan kata-kata
yang indah-indah ataupun hikmat duniawi untuk mengajar. 2 Karena
pada waktu itu saya sudah mengambil keputusan bahwa selama
bersamadengankalian, sayaakanmelupakansemuaajaran lainkecuali
Kristus Yesus dan kematian-Nya di kayu salib. 3Dan ketika saya datang,
saya sedang lemah dan gemetar ketakutan. 4 Biarpun ajaran dan kata-
kata saya bukanlah kata-kata hikmat yang bisa meyakinkan orang,
tetapi ajaran saya sudah diteguhkan oleh kuasa Roh Kudus. 5 Dan hal
itu baik, karena dengan demikian kepercayaan kalian atas dasar kuasa
Allah saja— bukan atas dasar hikmat manusia.

Hikmat Allah
6Tetapi sebenarnya, waktu bersama orang-orang yang dewasa secara

rohani, kami mengajarkan hikmat. Tetapi hikmat kami tidak berasal
dari dunia ini, dan tidak berasal dari penguasa-penguasa dunia yang
akan segera dibinasakan. 7 Yang kami ajarkan adalah hikmat Allah
yang dulu tersembunyi bagi manusia sejak penciptaan dunia. Tetapi
sekarang hikmat itu sudah Allah nyatakan kepada kita, supaya kita ikut
menikmati kemuliaan-Nya. 8 Sebelumnya, para penguasa dan raja-raja
dunia ini tidak pernah mengerti hikmat itu. Kalau mereka mengerti,
maka mereka tidak akan menyalibkan Yesus— Tuhan kita yang mulia.
9Tetapi 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 mengetahui segala sesuatu—
bahkan rahasia Allah yang tersembunyi sekalipun. 11Contohnya, tidak
seorang pun tahu pikiran orang lain, kecuali rohnya yang tinggal di
dalam dia. Demikian juga halnya dengan Allah: Tidak ada yang tahu
pikiran Allah, kecuali Roh Allah sendiri. 12 Dan sekarang kita tidak
menerima roh yang berasal dari dunia ini, tetapi kita sudah menerima
Roh Allah sendiri! Maka dengan bantuan Roh-Nya kita diberikan
kemampuan untuk mengerti hal-hal yang Allah berikan kepada kita
karena kebaikan hati-Nya.

13 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.
✡ 1:31 Yer. 9:24; 2Kor. 10:17 ✡ 2:9 Yes. 64:4
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14Tetapi seorang yang tidak hidup bersama RohAllah tidak bisamener-
ima ajaran yang berasal dari Roh Allah itu. Karena orang seperti itu
akan berpikir bahwa ajaran itumerupakan suatu kebodohan. Dia tidak
mungkinmengerti, karena ajaran dari RohAllah hanya bisa dimengerti
dengan bantuan RohAllah. 15Oleh karena itu, kita yang bersatu dengan
Roh Allah bisa menilai semua ajaran rohani yang dalam. Sedangkan
orang-orang yangbelummenerimahikmat dari RohAllah tidakmampu
menilai hal apa pun tentang kita. Hal ini sesuai dengan Firman Allah
yang berkata,
16 “Manusia tidakmungkinmengetahui pikiran TUHAN!

Siapa pun tidakmampumemberikan nasihat kepada-Nya.”✡
Olehkarena ituhal yang sangat luar biasabagi kita adalah: Melalui Roh-
Nya kita diberikan kemampuan untuk berpikir seperti Kristus!

3
Hikmat Allah tidakmemimpin kepada perpecahan dalam jemaat

1Dan Saudara-saudari, dulu saya tidak bisa berbicara kepada kalian
seperti berbicara kepada orang yang sudah bersatu dengan Roh Allah.
Saya terpaksa berbicara kepada kalian sebagai orang yangmasih dikua-
sai 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 belumbisamenerimamakanan orang dewasa. Bahkan sekarang
pun kalian belum siap untuk makan makanan rohani yang seperti
itu. 3 Karena kalian masih dikuasai oleh keinginan-keinginan badani.
Dengan keadaan kalian yang masih saling iri hati dan bertengkar, hal
itu membuktikan bahwa kalian belum lepas dari keinginan-keinginan
itu. Berarti kalian masih hidup sama seperti orang duniawi. 4 Hal
ini terbukti karena di antara kalian ada yang berkata, “Saya pengikut
Paulus,” dan yang lain berkata, “Saya pengikut Apolos.” Ketika kalian
berkata seperti itu, kalianmasih seperti orang duniawi.

5Apakah Apolos orang penting? Tidak. Apakah saya— Paulus, orang
penting? Tidak. KamihanyalahpelayanTuhanYesusyangmenjalankan
tugas dari-Nyadanyangmenolongkalianuntukpercayapenuhkepada-
Nya. 6 Jadi saya yangmenanambibit, Apolos yangmenyiramnya. Tetapi
yang bisa membuat bibit itu tumbuh hanya Allah saja! 7 Karena itu
pelayan yangmenanam atau pun yangmenyiram tidak penting. Hanya
Allah yang penting karena Dialah yang membuat supaya bibit itu bisa
tumbuh. 8 Jadi sebenarnya pelayan yang menanam dan pelayan yang
menyiram mempunyai tujuan dan kedudukan yang sama. Dan setiap
pelayan akan mendapat upah sesuai dengan pekerjaan pelayanannya.
9Karenakami sama-samapelayanAllah, dankalian seperti ladangmilik
kepunyaan Allah.
Dan kalian jugamerupakanRumahAllah yang baru. 10Sesuai dengan

kebaikan hati Allah yang diberikan kepada saya, saya ditugaskan untuk
meletakkan fondasi Rumah Allah itu— yaitu saya yang mengajarkan
kalian tentang Kristus Yesus. Jadi saya ditugaskan seperti seorang ahli
bangunan. Tetapi sekarang orang-orang lain sedang membangun di
✡ 2:16 Yes. 40:13
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atas fondasi yang sudah saya kerjakan itu. Karena itu, hendaklah tiap-
tiap orang berhati-hati tentang bagaimana caranya dia membangun
di atas fondasi itu. 11 Jangan sampai ada orang yang membangun di
atas dasar yang lain! Fondasi yang satu-satunya hanya Kristus Yesus!
12-13 Pada Hari Pengadilan,* Allah akan menguji mutu pekerjaan setiap
orang yang membangun di atas dasar itu. Saat itu akan terlihat kalau
bahan yang dipakai untuk membangun tahan uji atau tidak. Akan
kelihatan kalau orang membangun ruangan dengan bahan yang tahan
uji, seperti emas, perak, ataubatupermata. Dan jugaakan tampakkalau
orang membangun ruangan dengan bahan yang bersifat sementara
saja, seperti kayu, rumput, atau jerami. Karena pada Hari Pengadilan
pekerjaan setiap orang akan diuji dengan api. 14 Kalau ruangan yang
dibangun itumasih tetapberdiri sesudahdiuji, orang yangmembangun
itu akan menerima upah. 15 Kalau ruangannya itu terbakar, dia akan
mengalami kerugian. Biarpun begitu, dia akan diselamatkan, tetapi dia
akan seperti orang yangmelarikan diri waktu rumahnya terbakar.

16 Jadi kalian harus mengerti bahwa kita semua merupakan Rumah
Allah dan Roh Allah hidup di dalam kita. 17 Kalau ada orang yang
menghancurkan Rumah Allah, maka Allah juga akan menghancurkan
dia. KarenaRumahAllah adalah suci, dan secara rohani kita umat Allah
adalah Rumah-Nya.

18 Janganlah kalian masing-masing menipu dirimu sendiri. Siapa
di antara kamu yang merasa bahwa dia bijak menurut ukuran dunia
ini, biarlah dia menjadi bodoh menurut ukuran dunia ini supaya dia
benar-benar bijakmenurut ukuran TUHAN. 19Karena hikmat dunia ini
merupakan kebodohan 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 sebagai pengikut saya, Apolos, atau
guru lain. Karena bagi kita yang bersatu dengan Kristus, semuanya
menjadi milik kita: 22 Paulus, Apolos, Petrus,† dunia ini, kehidupan
ataupun kematian, baik hal-hal yang sekarang maupun hal-hal yang
akan datang— semuanyamilik kita. 23Hal itu benar karena kita adalah
milik Kristus, dan Kristus adalahmilik Allah.

4
Hubungan para rasul Kristus dengan jemaat

1 Dengan demikian kalian seharusnya menganggap kami sebagai
pelayan Kristus, karena Allah sudah mempercayakan kepada kami
tugas untuk menyatakan rencana-Nya yang dulu dirahasiakan kepada
manusia. 2 Dan seorang pelayan perlu 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 yangmenilai pelayanan saya. 5 Jadi sayamenasihatkan

* 3:12-13 Hari Pengadilan Secara harfiah, “hari itu.” ✡ 3:19 Ayb. 5:13 ✡ 3:20 Mzm. 94:11
† 3:22 Petrus Secara harfiah, Paulus menulis namanya dalam bahasa Ibrani— yaitu “Kefas.”
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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 layak
menerimanya.

6 Dalam ajaran tadi, Saudara-saudari, saya sudah memakai Apolos
dan diri saya sendiri sebagai contoh untuk kalian. Saya melakukan
itu supaya kalian bisa belajar prinsip ini, “Taatlah hanya kepada yang
tertulis dalam Kitab Suci.” Jadi, saya berharap jangan ada lagi di
antara kalian yang menganggap bahwa pelayan Tuhan yang satu lebih
baik dari pada yang lain. 7 Kalau masih mau bertengkar, alasan apa
yang kamu pakai untukmerasa dirimu lebih baik dari saudara-saudari
seiman yang lain? Pikirkanlah ini: Semua kemampuan yang kamu
miliki hanyalah pemberian TUHAN saja. Jadi, kalau pemberian itu
hanya karena kebaikan hati Allah, janganlah kamu menyombongkan
diri— seolah-olah kamumendapatkan itu karena kekuatanmu sendiri!

8 Tetapi ternyata kalian jemaat di Korintus sudah menganggap diri
kalian mempunyai semua yang kalian butuhkan! Kalian sudah kaya.
Kalian sudah menjadi seperti raja. Anggapan itu muncul sesudah kami
tidak lagi bertugas di antara kalian. Wah, bagus benar kalau kalian
menjadi raja! Dengan begitu, kami sebagai rasul yangmenginjili kalian
juga bisa dianggap menjadi orang besar! 9 Tetapi sebenarnya menurut
saya, Allah sudah memberikan tempat yang paling terakhir kepada
kami rasul-rasul Kristus. Kami diperlakukan seperti tawanan perang
yang dijatuhi hukuman mati. Lalu kami menjadi tontonan umum—
baik di hadapan semua manusia di dunia ini 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 kalian merasa diri kalian kuat. Di
mana-manakamidihina, tetapikaliandihormati. 11Bahkansampai saat
ini, kami sering tidak mendapat makanan dan minuman yang cukup,
dan juga tidak mempunyai pakaian yang cukup. Kami sering dipukuli
dan tidak mempunyai tempat tinggal. 12 Kami terpaksa bekerja keras
dengan tangan kami sendiri. Dan kami sering dihina, tetapi kamimem-
balasmereka denganmemberkati saja. Dan ketika kami dianiaya, kami
menerima itu dengan sabar. 13 Waktu kami difitnah, kami membalas
dengan lemah-lembut saja. Sampai saat ini kami masih diperlakukan
seperti sampah dunia— sama seperti kotoran yang dibuang.

14 Saya menulis hal-hal ini bukan untuk mempermalukan kalian,
tetapi untuk menegur kalian sebagai anak-anak saya yang saya kasihi!
15 Karena biarpun kalian boleh mempunyai ribuan guru yang bisa
mengajar kalian tentangKristus, tetapi kalian tidakmempunyai banyak
bapak. Hanya sayalah 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 setiamelayani TUHAN. Dia
akan mengingatkan kalian tentang cara hidup saya, dan tentang cara
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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 danmenganggap 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 kerajaan Allah bukanlah soal perkataanmanusia saja, tetapi
soal kuasa yang diberikan oleh Allah! 21 Jadi sekarang tinggal kalian
pilih saja: Apakah kalian mau supaya saya datang dengan cambuk
untuk mengatur kalian? Atau kalau kalian sudah taat, saya bisa datang
dengan sikap yang penuh kasih dan kelembutan.

5
Masalah tingkah laku dalam jemaat

1 Saya sangat prihatin mendengar berita bahwa ada dosa percabulan
yang sangat memalukan di antara kalian, dan jenis percabulan yang
seperti itu jarang terjadi sekali pun di antara bangsa-bangsa yang
tidakmengenal TUHAN! Karena saya dengar ada seorang laki-laki yang
mengambil istri ayahnya. 2 Karena itu, kalian tidak pantas menjadi
sombong dan bangga sebagai umat Allah yang hebat! Lebih baik kalian
menangis! Lalu dia yang melakukan dosa itu harus dikeluarkan dari
antara kalian. 3 Biarpun secara jasmani saya tidak bersama kalian,
tetapi saya merasa seperti roh saya ada bersama kalian. Dan saya
sudahmenghakimi orang yang sudah berbuat dosa itu, seperti saya ada
bersama kalian. 4 Jadi waktu kalian sudah berkumpul dalam nama
Penguasa kita Yesus, dan roh saya dengan kuasa Penguasa kita Yesus
sudah bersama kalian, 5 serahkanlah orang itu kepada iblis. Hendak-
lah itu dibuat supaya— melalui hukuman yang diberikan oleh iblis,
keinginan-keinginan badaninya bisa dihancurkan supaya rohnya bisa
diselamatkan pada hari kedatangan Tuhan Yesus.

6 Memang sekarang tidak pantas untuk kalian membanggakan diri
sebagai umat Allah yang baik. Ingatlah peribahasa ini, “Sedikit saja ragi
akan membuat seluruh adonan mengembang.” 7 Seperti yang selalu
dilakukan sebelum orang Yahudi merayakan Paskah, buanglah semua
ragi yang lama— yaitu dosa, sehingga kalian menjadi seperti adonan
yang baru. Karena sesungguhnya kita bagaikan roti yang tidak beragi.
Kurban domba Paskah kita adalah Kristus— yang sudah dikurbankan
untuk menyucikan kita.* 8Oleh karena itu, marilah kita hidup seperti
orang-orang yang merayakan Paskah. Tidak cocok bagi kita untuk
makan roti yang dibuat dengan ragi yang lama. (Berarti kita tidak
boleh terlibat dalam dosa dan kejahatan yang lama, seperti yang kita
lakukan sebelum mengenal Kristus.) Kita seperti orang-orang yang
ikut merayakan Paskah dengan makan roti yang tidak beragi— yang
melambangkan kita hidupmurni dan sesuai dengan ajaran benar.

* 5:7 domba Paskah Kristus Domba Paskah Kristus adalah kurban untuk umat-Nya, seperti
domba yang disembelih untuk Paskah Yahudi.
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9 Saya pernah menulis surat kepada kalian dengan perintah su-
paya kalian tidak bergaul dengan orang yang melakukan percabu-
lan. 10 Sekarang saya perlu menjelaskan bahwa yang saya maksudkan
bukanlah supaya kita tidak bergaul dengan semua orang duniawi yang
melakukan percabulan, atau orang yang berbuat dosa lain— seperti
orang yang serakah, orang yangmenipu orang lain untukmendapatkan
uang, atau penyembah berhala. Supaya terhindar dari orang-orang
seperti itu, kita perlu keluar dari dunia ini! 11 Tetapi maksud saya
hindarilah orang yang menyebut dirinya saudara seiman, sedangkan
dia masih melakukan percabulan ataupun berbuat dosa lain— yaitu
serakah, menyembah berhala, atau orang yang menghina orang lain,
pemabuk, atau orang yang suka menipu untuk mendapatkan uang.
Janganpernahberhubungandengan orang-orang seperti itu yang pura-
pura berbuat baik— bahkanmakan bersama juga jangan!

12-13 Bukan urusan kita untuk menghakimi orang-orang yang bukan
saudara seiman. Itu urusan Allah. Tetapi kalian harus mengatur dan
siap menghakimi orang-orang yang sudah menjadi anggota jemaat.
Seperti tertulis dalam Firman TUHAN, “Usirlah orang jahat dari antara
kalian!”✡

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 tidakmeminta salah satu saudara
seiman untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di antara
kalian? Hal itu akan lebih baik karena saudara seiman itu sudah
disucikanolehKristus, sedangkanhakim-hakimdari luar jemaatbelum.
2 Apakah kamu tidak tahu bahwa umat Allah-lah yang akan meng-
hakimi 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 tentu-
lah kita bisa menyelesaikan perkara-perkara biasa dalam hidup ini.
4 Jadi, kalau kamu mempunyai perkara seperti itu yang harus diadili,
kenapa kamu membawa hal itu kepada hakim yang tidak termasuk
saudara seiman? Itu kebodohan! 5 Seharusnya kamu merasa malu!
Apakah tidak ada satu orang pun di antara kamu yang cukup berhik-
mat untuk mengadili perkara-perkara yang terjadi di antara saudara-
saudari seiman?! 6 Tetapi sekarang, ada saudara seiman yang mem-
bawa 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!
✡ 5:12-13 Ul. 22:21, 24
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9-10 Janganlah lupa bahwa orang-orang yang jahat tidak akanmenjadi
warga kerajaan Allah! Janganlah tertipu! Yang tidak akan masuk ke
dalam kerajaan Allah adalah
orang-orang yangmelakukan percabulan, penyembah berhala,
orang yang berbuat zina, yang melakukan segala macam perbuatan

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 hada-
pan Allah karena bersatu dengan Tuhan kita Kristus Yesus dan dengan
Roh dari Allah kita.

Pakailah tubuhmu untuk kemuliaan Allah✡
12 Nah, tentu akan ada yang berkata, “Kita pengikut Kristus diper-

bolehkan berbuat apa saja danmakan 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, danperut diciptakanuntukmenikmatimakanan.”
Saya menjawab bahwa kedua hal itu tidak akan ada di surga nanti,
melainkan akan dihancurkan oleh Allah. Karena itu pahamilah bahwa
tubuh kita diciptakan Allah bukan untukmelakukan percabulan, tetapi
diciptakanuntukmemuliakanTUHAN.DanTUHAN jugapeduli atas apa
yang kita lakukan terhadap tubuh kita. 14DanAllah yangmenunjukkan
kuasa-Nyawaktumenghidupkan tubuhTuhanYesus dari kematian, Dia
juga akan menghidupkan kita dari kematian. Karena itu hati-hatilah
menggunakan tubuh kita!

15 Janganlah kalian lupa bahwa tubuh kita masing-masing meru-
pakan bagian dari tubuh Kristus. Karena itu, apakah pantas seorang
pengikut Kristus mengambil anggota tubuh Kristus— yaitu tubuhnya
sendiri, dan mempersatukannya dengan tubuh pelacur? Tentu tidak!
16Karena Firman TUHANberkata, “Dalampernikahan seorang laki-laki
dipersatukan dengan seorang calon istrinya— sehinggamereka berdua
menjadi satu.”✡ Jadi kamu harus tahu bahwa siapa yang bersetubuh
dengan pelacur, berarti dia menjadi satu tubuh dengan pelacur itu.
17 Sebaliknya, orang yang menyerahkan dirinya kepada Penguasa kita
Yesus sudah bersatu dengan Dia di dalam roh.

18 Jadi jangan pernah melakukan percabulan. Semua dosa yang
lain tidak langsung melekat kepada tubuh orang yang melakukan dosa
itu. Tetapi orang yang melakukan dosa percabulan, berdosa terhadap
tubuhnya sendiri. 19 Jangan lupa bahwa tubuh kita masing-masing
sepertiRuangMahakudusuntukRohAllah!—yaituRoh-Nyayangsudah
kita terimadariAllahdanyang tinggal di dalamdiri kitamasing-masing.
Artinya tubuh kita ini bukanmilik kita sendiri lagi. 20Karena kita sudah
ditebus dengan harga yang sangat mahal— yaitu darah Kristus. Oleh
karena itu, marilah kita memuliakan Allah dengan tubuh kita.

7
Tentang pernikahan

✡ 6:11 Kej. 2:24 ✡ 6:16 Kej. 2:24
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1 Sekarang saya akan membicarakan mengenai hal-hal yang sudah
kalian tulis kepada saya: Ya, saya setuju bahwa bisa “berkenan kepada
Allahkalauseorang laki-laki tidakmempunyai istri dan tidakberhubun-
gan seks dengan perempuan.”* 2 Tetapi karena bahaya percabulan, se-
baiknya setiap laki-lakimempunyai istri sendiri. Demikian juga dengan
setiap perempuan sebaiknya mempunyai suami sendiri.† 3Dan suami
harusmemenuhi kebutuhan seks istrinya. Demikian juga istri terhadap
suaminya. 4Karena istri tidakmempunyai kuasa atas tubuhnya sendiri,
tetapi suaminyalah yang berkuasa atas tubuhnya. Sama halnya den-
gan suami. Dia tidak mempunyai kuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi
istrinyalah yang berkuasa. 5 Janganmenolak untuk salingmemberikan
tubuhmu, kecuali untuk sementara waktu atas kesepakatan bersama.
Maksudnya supaya kamu mempunyai waktu khusus untuk sungguh-
sungguh berdoa, kemudian bersatu lagi. Hal itu perlu supaya iblis
tidak mencobai kamu bila kamu tidak bisa menahan hawa nafsumu.
6Sayamengatakan hal itu untukmemberi izin kepadamu, supaya kamu
bisa mempunyai waktu khusus seperti itu untuk sementara waktu.
Itu bukanlah perintah. 7 Sebenarnya saya ingin supaya setiap orang
seperti saya, tetapi saya menyadari bahwa setiap pengikut Kristus
menerima berkatnya‡ sendiri lewat kebaikan hati Allah. Ada orang
yangmenerima 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. 9Tetapi kalau kamu
tidak bisamenguasai diri, lebih baik kamumempunyai suami atau istri.
Karena lebih baik menikah daripada terbakar oleh keinginan nafsu
seks.

10 Dan sekarang saya memberi perintah kepada orang yang sudah
menikah: Perintah ini bukan berasal dari saya sendiri, tetapi dari
Tuhan Yesus. Seorang istri tidak boleh memutuskan hubungan den-
gan suaminya. 11 Tetapi 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.

12Dan sekarang sayamaumemberi nasihat lagi kepada kalian dalam
situasi lain. Nasihat ini dari saya sendiri— bukan dari Tuhan: Kalau
ada seorang saudara seiman yangmempunyai istri yang belumpercaya
kepada Tuhan Yesus, tetapi kalau istrinya itu masih bersedia hidup
dengan dia, maka suami itu tidak boleh menceraikan dia. 13 Dan
sebaliknya, kalau seorang perempuan mempunyai suami yang belum
percaya kepada Tuhan dan suaminya itu masih bersedia hidup dengan
dia, maka istrinya tidak bolehmenceraikan suaminya. 14Karena suami
yang belum percaya sudah disahkan§ di mata Allah karena bersatu
dengan istrinya yang sudahpercaya kepadaYesus. Dan istri yang belum
* 7:1 mempunyai istri … dengan perempuan Secara harfiah, “sentuh perempuan.” Paulus
mengutipdari surat dari jemaatKorintus. † 7:2 mempunyai istri sendiri…mempunyai suami
sendiri adalah ungkapan halus yang berarti hubungan seks suami-istri. ‡ 7:7 berkat Kata
yang sama dalam bahasa Yunani juga diterjemahkan ‘karunia’ dan ‘kemampuan’. § 7:14
disahkan Secara harfiah, “disucikan.”
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percaya sudah disahkan karena bersatu dengan suami yang sudah
percaya. Kalau tidak begitu, anak-anak mereka dianggap oleh TUHAN
sebagai anak-anakyangharam. Tetapi sekarangmereka sudahditerima
oleh TUHAN.

15 Tetapi kalau suami atau istri yang belum percaya kepada Kristus
memutuskan untuk bercerai dari saudara atau saudari yang adalah
pengikut Kristus, biarkan dia bercerai. Kalau hal itu terjadi, saudara
atau saudari seiman tidak terikat lagi. Karena kehendak Allah bagi
kita adalah supaya hidup dengan tenang dan damai dengan semua
orang. 16 Inilah alasan dari nasihat saya itu: Kita selalu berharap
bahwasuamimuatau istrimuyang tidakpercaya itunanti akanmenjadi
percaya karena teladanmu, dan akhirnya diselamatkan.

Hiduplah tenang di mata Allah dalam keadaan seperti waktu kamu
dipanggil oleh Allah

17 Saya menasihatkan setiap kita untuk hidup sesuai dengan peratu-
ran 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 padawaktu Allahmemanggil 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
AllahmemanggilnyauntukmenjadipengikutKristus. 21Sebagai contoh,
kalau kamu sudah dijual untuk bekerja sebagai budak waktu Allah
memanggilmu untukmengikut Kristus, itu tidakmasalah. Tetapi, kalau
kamu mendapat kesempatan untuk bebas dari perbudakan, gunakan-
lah kesempatan itu. 22 Seorang budak yang tidak bebas secara jasmani
padawaktuTUHANmemanggilnya sudahmenjadi seperti bebas karena
bersatu dengan Kristus. Demikian juga, kalau kamu adalah orang
yang bebas dari perbudakan pada waktu TUHAN memanggil kamu,
sebenarnya kamu adalah budak Kristus. 23 Kita semua sudah dibeli
dengan harga yang sangat mahal! Jadi, janganlah kita menjadi hamba
manusia! 24 Jadi, peraturannya, Saudara-saudari, biarlah kita masing-
masing hidup tenang di mata Allah dalam keadaan sama seperti pada
waktu Dia memanggil kita untukmenjadi pengikut Kristus.

Pertanyaan tentang pernikahan
25 Dan sekarang saya menulis tentang para perempuan muda yang

belum menikah.* Saya tidak mendapat perintah dari Tuhan Yesus
tentang hal ini, tetapi saya menyampaikan pendapat saya. Namun
karena Tuhan sudah menunjukkan belas kasihan-Nya yang begitu
besar kepada saya, maka saya merasa nasihat ini bisa dipercaya.
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

* 7:25 belummenikah Secara harfiah, “perawan.”
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berusaha menceraikan dia. Dan kalau kamu tidak terikat dengan istri,
janganlah berusaha mencari istri. 28 Tetapi kalau kamu memutuskan
untuk menikah, hal itu bukan dosa. Jadi kalau seorang perempuan
muda menikah, itu bukan dosa. Pahamilah bahwa orang yang sudah
menikah akan mendapat lebih banyak masalah dalam hidupnya. Jadi
maksudnasihat saya itu supaya terhindar darimasalah yang seperti itu.

29Akan tetapi Saudara-saudari, maksud saya begini: Kita tidak mem-
punyai banyak waktu lagi! Jadi mulai sekarang, kalau kamu mem-
punyai istri, seharusnyakamumenggunakanwaktumuuntukmelayani
TUHAN seolah-olah kamu tidak mempunyai istri. 30 Begitu juga kalau
kamu bersedih hati, hiduplah seolah-olah tidak bersedih hati. Dan
kalau kamu berbahagia, hiduplah seolah-olah tidak berbahagia. Dan
kalau kamu membeli harta dunia, hiduplah seolah-olah tidak mem-
punyai apa-apa. 31 Juga kalau kamu menggunakan barang-barang dari
dunia ini, hiduplah seolah-olah barang-barang itu tidak berarti bagimu.
Karena dunia ini akan segera hilang lenyap!

32 Nasihat saya adalah supaya kamu tidak kuatir tentang hidup ini.
Kalau kamu adalah seorang laki-laki yang tidak menikah, kamu akan
bebasmemberi dirimusepenuhnyauntukpekerjaanTUHAN. Jadi kamu
hanya berusaha untukmenyenangkan hati TUHAN. 33Sedangkan kalau
kamusudahmenikah, kamuakan sibukdenganhal-hal duniawi— yaitu
kamu perlu berusaha untuk menyenangkan hati istrimu. 34 Jadi per-
hatianmu terbagi antara menyenangkan istrimu dan menyenangkan
TUHAN. Begitu juga, kalau kamu adalah seorang perempuan yang tidak
mempunyai suami, kamu boleh memberi dirimu sepenuhnya untuk
pekerjaan TUHAN. Jadi kamu hanya berusaha untuk 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 hati suamimu. 35 Saya mem-
berikan nasihat itu hanya untukmenolong kalian— bukan untukmem-
batasi kalian. Saya mau supaya kalian melakukan yang pantas, supaya
kalian bisa melayani TUHAN sebaik mungkin dan tanpa kuatir tentang
hal-hal duniawi.

36 Tetapi kalau kamu adalah seorang laki-laki yang berpikir bahwa
tidak melakukan hal yang terbaik terhadap tunanganmu kalau tu-
nanganmu itu semakin tua, dan kamu sendiri sudah merasa cocok
untuk menikah, maka hendaklah kamu melakukannya. Kalau kalian
menikah, kalian tidak berdosa. 37 Tetapi kalau kamu sudah memu-
tuskan dalam hatimu bahwa kamu tidak perlu menikah, dan kamu
juga merasa mampu menguasai diri, kamu bebas untuk tetap hidup
tanpa menikah. Kalau kamu benar-benar yakin dalam hatimu seperti
itu, kamu melakukan yang baik— yaitu dengan tidak menikahi tunan-
ganmu. 38 Jadi, orang yang menikahi tunangannya, melakukan yang
baik. Dan orang yangbisamelayani TUHAN tanpamenikah,melakukan
yang lebih baik lagi.

39 Perlu diingat bahwa seorang perempuan terikat kepada suaminya
selama suaminya itu hidup. Tetapi kalau suaminya meninggal, perem-
puan itu bebas untukmenikah dengan laki-laki yang disukainya. Tetapi
dia hanya boleh menikah dengan laki-laki yang percaya penuh kepada
TuhanYesus. 40Tetapi pendapat saya adalahbahwa janda itu akan lebih
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bahagia kalau dia tidak menikah lagi. Dan saya merasa bahwa saya
dipimpin oleh Roh Allah dalam nasihat ini.

8
Pelajaran tentang daging yang dipersembahkan kepada berhala

1 Sekarang saya menulis tentang sisa daging binatang yang dikur-
bankan kepada berhala. Tentang hal itu sering orang-orang Kristen
merasa bahwa kita semua mempunyai pengetahuan. Tetapi perlu kita
ingat bahwa pengetahuan sering membuat kita sombong. Sedangkan
kasih lebih penting dari pada pengetahuan, karena kasih menolong
saudara-saudari seimankita untuk bertumbuh. 2Kalau ada orang di an-
tara kalian yang berpikir bahwa dia sudah cukup banyak pengetahuan,
sebenarnya dia tidak tahu apa-apa! 3 Sedangkan orang yang mengasihi
Allah, dialah yang berkenan di mata Allah.

4 Jadi, tentang penjualan sisa daging dari binatang yang dikurbankan
kepada berhala: Kita tahu bahwa berhala menggambarkan sesuatu
yang sebenarnya tidak ada dan tidak berkuasa. Karena tidak ada
allah lain selain Allah yang Esa. 5 Karena biarpun orang-orang lain
menganggap bahwa ada banyak allah atau banyak tuhan— baik yang
ada di surgamaupun yang ada di bumi, 6 tetapi bagi kita hanya ada satu
Allah— yaitu yang kita sebut Bapa. Segala sesuatu berasal dari Dia,
dan kita hidup untuk Dia. Dan Penguasa kita juga hanya satu— yaitu
Kristus Yesus. Segala sesuatu dijadikan dengan perantaraan Yesus, dan
kita hidup karena Dia.

7Tetapi, tidak semua pengikut Kristusmempunyai pengetahuan akan
hal itu. Ada saudara-saudari seiman yang dulu penyembah berhala.
Jadi kalau mereka makan sisa daging dari kurban itu, mereka masih
merasa seperti sedang terlibat dalam penyembahan berhala. Hati
mereka gampang merasa bersalah karena mengingat agama mereka
yang dulu. 8 Tetapi sebenarnya makanan tidak mengubah kedudukan
kita di hadapan Allah. Menolak makan tidak membuat kita lebih dekat
kepada Allah. Dan kalau kita makan sesuatu, itu juga tidak membuat
kita menjadi lebih baik di hadapan Allah.

9 Biarpun begitu, kita harus hati-hati supaya kebebasan kita tidak
membuat saudarakita yang lemah jatuhkedalamdosa, karenadia gam-
pang merasa bersalah. 10 Coba pikirkan, apa yang terjadi kalau kamu
yangmerasa bisamakan segala sesuatu terlihatmakan daging di dalam
rumahmakan, dan rumahmakan itu biasanyamenjual sisa daging dari
kurban berhala.* Kalau ada saudara seiman yangmelihat kamu sedang
makandaging itu, danduludiahidupsebagaipenyembahberhala, tentu
dia ingin makan daging itu lagi. Tetapi kalau dia makan daging itu, dia
akan mudah merasa bersalah di dalam hatinya. 11 Kalau itu terjadi,
kamu yang membanggakan pengetahuanmu sudah menghancurkan
saudara seiman itu, walaupun dia juga— sama seperti kamu, orang

* 8:10 rumahmakan… Secara harfiah Paulusmenulis satu kata yang berarti, “rumah penyem-
bahan berhala.” Pada zaman Paulus di kota Korintus ada rumah penyembahan berhala yang
berada dekat denganbeberapa rumahmakan. Dalamayat ini, kemungkinanPaulus 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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yang sudah diselamatkan oleh Yesus melalui kematian-Nya. 12Dengan
demikian kamu sudah berdosa terhadap saudara seimanmu. Waktu
kamu memberi teladan yang membuat saudara yang lemah itu untuk
melakukan apa yang dia anggap dosa, kamu juga berdosa di hadapan
Kristus. 13 Jadi, kalau daging yang saya makan bisa membuat saudara
saya jatuh ke dalam dosa, saya tidak akan makan daging lagi seumur
hidup saya! Dan sayabersediaberhentimakandaginguntuk selamanya
supaya saya tidakmembuat saudara seiman saya berdosa.

9
Hak sebagai rasul yang tidak digunakan oleh Paulus

1 Saya berkata begitu walaupun saya bebas dari kewajiban kepada
siapa pun. Saya seorang rasul. Saya sudah melihat Yesus, Tuhan kita.
Kalian semua adalah hasil dari pekerjaan saya sebagai rasul Tuhan.
2Mungkinadaorang lainyang tidakmenerimasaya sebagai rasul, tetapi
pasti kalian terima! Karena kalian semuamerupakan bukti bahwa saya
bekerja dengan kuasa TUHAN.

3 Inilah jawaban saya kepada orang-orang yang mengkritik saya
karena cara kerja saya berbeda dengan cara kerja rasul-rasul Kristus
yang lain: 4 Kenapa hanya saya dan Barnabas dianggap tidak layak
untuk menjadi tamu di salah satu rumah kalian* waktu kami berkun-
jung? 5 Kalau misalnya saya dan Barnabas punya istri masing-masing
yang juga seiman dengan kami, apakah hanya kami yang tidak berhak
membawa istri dalamperjalanan?—seperti yangdilakukanolehPetrus,
rasul-rasul lain dan adik-adik Tuhan Yesus! 6 Atau apakah hanya
Barnabas dan saya yang terpaksa bekerja untukmencukupi kebutuhan
hidup kami?

7Coba pikirkan contoh-contoh ini: Tidak ada tentara yangmembayar
gajinya sendiri. Begitu juga dengan orang yang menanam anggur di
kebun, dia berhak makan buah dari kebunnya itu. Seorang gembala
berhak minum susu dari ternaknya. 8 Hal-hal itu memang masuk
akal bagi semua orang, tetapi lebih pasti lagi karena Hukum Taurat
mengatakan hal yang sama. 9 Karena di situ ada tertulis, “Jangan
mengikat mulut sapi jantan yang dipakai untuk menginjak-injak gan-
dum.† Biarkan dia makan sedikit dari gandum itu sambil bekerja.”✡
Tentu waktu Allah berkata seperti itu, yang Dia maksudkan bukanlah
sapi saja. 10 Sebenarnya Dia juga berbicara tentang kami rasul Kristus.
Semua orang yang bekerja di ladang TUHAN— baik orang yang mem-
bajak 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 pun wajar mendapatkan hasil untuk keperluan hidup badani
kami. Kenapa tidak?! 12 Karena kalian memberi dana kepada guru-
guru lain yang berkhotbah di dalam jemaat. Dan mereka memang
berhakmenerima dana itu. Artinya kami tentu lebih berhakmenerima
bantuandaripadaorang-orang lain. Tetapikami tidakpernahmenuntut
* 9:4 menjadi tamu… Secara harfiah, “makan danminum.” † 9:9 menginjak-injak gandum
Gandum diirik untuk melepaskan biji gandum dari bulirnya. Pada zaman Alkitab, gandum
diirik dengan cara sapi menginjak-injaknya, atau dengan cara sapi menarik alat berat untuk
menindihnya. ✡ 9:9 Ul. 25:4
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hak itu! Melainkan kami menanggung segala keperluan kami dan juga
rela menghadapi segala macam kesusahan supaya tidak ada yangmen-
jadi penghalang bagi orang lain untuk menerima Kabar Baik tentang
Kristus.

13 Sebagai contoh, ingatlah bahwa imam-imam yang bekerja di
dalamRumahAllahmendapatmakanandari apayangdipersembahkan
kepada TUHAN. Dan mereka yang melayani di mezbah TUHAN men-
dapat bagian dari daging yang dikurbankan. 14 Demikian juga, sudah
ditetapkanolehTUHANbahwakami yangbekerjauntukmemberitakan
Kabar Baik berhak menerima biaya untuk keperluan hidup kami dari
pekerjaan pelayanan itu.

15Tetapi 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
adalahkebanggaansaya—bahwasayamemberitakanKabarBaik tanpa
dibayar. Dan saya lebih senangmati daripada kehilangan hal yang saya
banggakan itu! 16 Dalam tugas saya sebagai rasul, kalau saya mem-
beritakan Kabar Baik, saya tidak pantas membanggakan diri. Karena
memberitakan Kabar Baikwajib bagi saya. Dan saya sangatmelalaikan
tugas saya kalau saya tidak memberitakan Kabar Baik! 17 Kalau saya
seorang upahan, maka saya pantas mengharapkan upah. Tetapi saya
menjadi pelayan Tuhan Yesus bukan karena pilihan saya. Dialah yang
memilih saya sebagaihamba-Nyadanmempercayakan tugas ini kepada
saya. 18 Jadi, apa yang menjadi upah saya dalam pekerjaan pelayanan
ini? Inilah upah saya: Saya senang memberitakan Kabar Baik tanpa
dibayar dan tanpa menuntut upah apa pun secara jasmani sebagai hak
saya yang wajar atas pekerjaan rohani yang saya kerjakan.

19 Jadipekerjaanpelayanansayabebasdari segalamacampikiran ten-
tang upah jasmani dan tidak berkewajiban kepada siapa pun. Biarpun
begitu, sayamenjadikan diri saya sebagai hamba yangmelayani semua
orang, supaya saya bisa memenangkan sebanyak mungkin orang bagi
Kristus. 20 Jadi, waktu saya bersama orang Yahudi, saya hidup seperti
orang Yahudi. Saya melakukan itu untuk memenangkan mereka. Dan
walaupun saya sendiri sudah dibebaskan dari ikatan Hukum Taurat,
tetapi waktu bersama dengan orang-orang yang masih terikat dengan
HukumTaurat, saya juga hidup seperti mereka. Sayamelakukan hal itu
supaya saya bisa memenangkanmereka yang hidupnya terikat dengan
Hukum Taurat. 21 Tetapi waktu saya bersama orang-orang yang hidup
tanpa memikirkan Hukum Taurat— yaitu orang yang bukan Yahudi,
saya juga hidup seperti orang yang tidak memikirkan Hukum Taurat.
(Sebenarnya saya tidak melupakan Hukum Allah, tetapi saya diatur
oleh Hukum Kristus.) Saya juga hidup seperti itu supaya saya bisa
memenangkanmereka 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 sebanyak mungkin orang diselamatkan melalui cara
hidup saya. 23 Dan saya melakukan semua itu supaya Kabar Baik
semakin tersebar, sehingga pada suatu hari nanti saya turut diberkati
bersama kalian semua lewat berita keselamatan itu.
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24 Ingatlah bahwa dalam sebuah pertandingan lari, semua peserta
ikut berlari, tetapi hanya satu yang menang dan mendapat hadiah.
Karena itu, mari kita berlari dalam perlombaan rohani ini sedemikian
rupa, supaya kita pantas menjadi pemenang. 25 Ingatlah juga bahwa
semua peserta dalam pertandingan sudah mengikuti latihan keras dan
harus menguasai diri. Mereka melakukan semua itu dengan harapan
untuk menerima sebuah mahkota‡ penghargaan. Dan mahkota itu
hanyalah benda dunia yang tidak akan tahan lama. Tetapimahkota kita
akan tahan selamanya. 26 Jadi, saya tidak berlari dalam perlombaan
rohani ini seperti orang yang berlari tanpa sasaran yang pasti. Contoh
pertandingan lainnya, saya tidak bersikap seperti petinju yang asal
meninju dan pukulannya tidak kena pada sasaran. 27 Sebaliknya saya
seperti olahragawanyangdengan sengajamengikuti latihankeras— su-
paya bisamenguasai tubuhdanpikirannya. Sayamelakukan itu supaya
saya jangan sampai tidak menerima hadiah kemenangan sesudah saya
mengajak orang lain untukmasuk dalam perlombaan rohani ini.

10
Peringatan dari sejarah umat Allah

1 Saya berkata seperti itu, Saudara-saudari, karena saya mau kamu
menyadari apa yang terjadi kepada para nenek moyang kita pada
zamanMusa. Allahmelindungi danmembimbingmerekadenganawan
yang bergerakmendahuluimereka,* danmereka berjalan di atas tanah
daratan di antara laut yang sudah terbelah dua. 2Dan dalam keadaan
mereka diliputi dengan awan dan berjalan melintasi laut, mereka
seperti dibaptismenjadi pengikutMusa. 3Lalumerekamakanmakanan
rohani yang sama, 4 dan juga minum minuman rohani yang sama—
yaitumerekaminumdari batu besar yangmenyertaimereka† dan yang
mempunyai arti rohani. Batu besar itu melambangkan Kristus. 5Tetapi
akhirnya Allah tidak berkenan kepada sebagian besar dari mereka,
makamayat mereka tertinggal di sepanjang jalan di padang gurun.

6Hal yang terjadi itu merupakan contoh bagi kita, supaya kita jangan
menginginkanhal-hal yang jahat seperti yangdiinginkandandilakukan
olehmereka itu. 7Dankita tidakbolehmenyembahberhala seperti yang
dilakukan oleh sebagian dari mereka. Mengenai mereka tertulis dalam
Kitab Suci, “Sesudah mereka mengadakan pesta makan dan minum,
lalu mereka mulai melakukan percabulan dan menyembah berhala.”✡
8 Janganlah kita terlibat dalam percabulan seperti yang dilakukan oleh
sebagian dari mereka itu. Lalu dalam satu hari saja 23.000 orang mati
karena hukuman yang Allah jatuhkan atas mereka. 9 Juga tidak boleh
mencobai Kristus‡ seperti yang dilakukan oleh sebagian dari mereka,

‡ 9:25 mahkota Dalampertandingan olah raga, mahkota pada zaman itu dibuat dari lingkaran
daun. * 10:1 Awan Ada awan yang menunjukkan jalan kepada orang Israel pada siang hari
keluar dariMesir danmenyeberangi LautMerah. Lihat Kel. 13:20-22; 14:19-20. † 10:4 batu…
menyertai mereka Cerita ini ada dalamKel. 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 besarmenyertaimereka karena diamemberi arti simbolis
kepada batu itu. ✡ 10:7 Kel. 32:6 ‡ 10:9 Kristus Dalam beberapa salinan Yunani: TUHAN.
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sehingga mereka mati digigit ular. 10 Dan tidak boleh juga bersungut-
sungut seperti yang dilakukan oleh sebagian dari mereka, sehingga
Allahmengutus malaikat yangmembawa kematian bagi mereka.

11Hal-hal yang sudah terjadi pada mereka tersebut merupakan con-
toh bagi kita! Dan hal-hal itu sudah tertulis di dalam Firman Allah
sebagai peringatan bagi kita yang sekarang hidup dimasa akhir zaman.
12 Oleh sebab itu, marilah kita masing-masing menjaga diri baik-baik!
Janganlah kamu merasa dirimu terlalu kuat dan tidak mungkin jatuh
seperti nenek moyang kita itu. 13 Ketahuilah: Setiap pencobaan yang
kalian masing-masing hadapi hanyalah pencobaan yang biasa dialami
manusia. Allah setia kepada kita, jadi Dia tidak akan membiarkan
kamu dicobai melebihi kemampuanmu. Dan pada saat kamu dicobai,
Dia akan memberikan jalan keluar kepadamu, sehingga kamu bisa
bertahan.

14 Karena itu Saudara-saudari yang saya kasihi, jauhkanlah dirimu
dari penyembahan berhala! 15 Saya mengajak kalian dengan penuh
kesadaran bahwa kalian adalah orang bijak. Jadi kalianmampumemu-
tuskan sendiri apakah ajaran saya ini benar. 16Waktu kita merayakan
Perjamuan Kudus, sudah jelas bahwa air anggur kudus§ yang kita
syukuri itu merupakan gambaran bahwa kita turut mengambil bagian
dalamdarahKristus. Demikian jugaroti yangkita sobek-sobek itumeru-
pakan gambaran bahwa kita turut mengambil bagian dalam tubuh
Kristus. 17Walaupun kita banyak, tetapi dalam Perjamuan Kudus kita
benar-benar satu tubuh, karena kita semua turut ambil bagian dari
roti yang satu itu. 18 Contoh lain, coba pikirkan ketika orang Israel
mempersembahkan binatang sebagai kurban. Ketika mereka makan
daging binatang itu, semua yang ikutmakan 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 persemba-
han kepada roh-roh jahat— bukan kepada Allah. Dan saya tidak mau
kalian mengambil bagian dalam penyembahan roh-roh jahat! 21 Setiap
kamu tidak boleh minum dari cawan Tuhan Yesus lalu minum juga
dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak boleh makan di meja perjamuan
Tuhan lalu mengambil bagian juga di meja roh-roh jahat. 22 Ataukah
kamusengajamembuat TUHANcemburu?!* Ataukahkamumerasadiri
lebih kuat dari Dia?!

Pakailah kebebasanmu untukmemuliakan Allah
23 Sekali lagi, tentu akan ada yang menjawab, “Kita pengikut Kristus

diperbolehkan berbuat apa saja.” Tetapi saya menjawab bahwa tidak
semuaperbuatan berguna. Adahal-hal yang diperbolehkan tetapi tidak
menguatkan keyakinan 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 adalahmilik TUHAN.”✡

27 Dan juga, kalau orang yang belum percaya penuh kepada Kristus
mengundang kamumakan di rumahnya, dan kalau kamumau, silakan
makan semua yang dihidangkan untuk kamu. Jangan bertanya dari
mana asalnya daging itu supaya hal itu tidak membuatmu merasa
bersalah. 28 Tetapi kalau ada saudara seiman di rumah itu yang mem-
beritahukan kepadamu, “Awas, daging itu adalah sisa dari persem-
bahan kepada berhala,” maka janganlah makan itu, untuk menghor-
mati pendapat dan menjaga hati saudara yang memberitahukan itu.
29Walaupun makan daging itu tidak menjadi soal untuk kamu sendiri,
tetapi sudah jelas bahwa saudara itu menganggap hal itu salah. Nah,
kalau begitu, pasti ada di antara kalian yang akan berkata, “Wah,
kenapa saya sendiri harus dibatasi oleh pendapat dan hati orang lain?
30 Kalau saya mengucap syukur kepada Allah sebelum menikmati
makanan itu, tidak adil orang lainmenganggap saya orang berdosa!”

31 Saya menjawab, apa saja yang kita lakukan— baik itu makan atau
minum atau hal yang lain, lakukanlah itu untuk memuliakan Allah!
32 Dan janganlah kita melakukan sesuatu yang dianggap salah— baik
itu di mata orang Yahudi, orang yang bukan Yahudi, maupun saudara
seiman di dalam jemaat Allah. 33 Karena itulah saya selalu berusaha
dengan cara apa pun untuk menyenangkan hati semua orang. Artinya
saya berusaha mendahulukan kepentingan orang-orang lain di atas
kepentingan pribadi saya. Saya melakukan itu supaya mereka menjadi
pengikut Kristus dan diselamatkan.

11
1 Jadi ikutlah teladan saya, sama seperti saya juga mengikuti teladan

Kristus.
Beberapa petunjuk untuk laki-laki dan perempuan dalam ibadah

bersama
2 Saya sangat senang bahwa kalian selalu mengingat saya dan juga

tetap mengikuti semua ajaran yang sudah saya sampaikan kepada
kalian! 3Tetapi sekarang saya mau menyampaikan hal ini: Kepala dari
Kristus adalahAllah. Dankepaladari setiap laki-laki adalahKristus, 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 perempuan kalau
dia berdoa atau menyampaikan pesan dari Roh Allah tanpa penutup
kepala. Hal itu memalukan sama seperti perempuan yang kepalanya

✡ 10:26 Mzm. 24:1; 50:12; 89:11 * 11:4 menyampaikan pesan … Lihat catatan di 1Kor. 14.1.
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dicukur sampai botak. 6Kalau seorang perempuan tidakmaumemakai
penutup kepala, biarlah dia memotong rambutnya supaya pendek
seperti rambut laki-laki! Tetapi kalau dia merasa malu dilihat dengan
rambut pendek seperti laki-laki ataupun dicukur, maka biarlah dia
memakai penutup kepala.

7Tetapi seorang laki-laki memang tidak perlumemakai 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 perem-
puanlah yang berasal dari laki-laki. 9Dan juga laki-laki yang pertama—
yaitu Adam, tidak diciptakan untuk menjadi pendamping perempuan,
tetapi perempuan yang pertama— yaitu Hawa, diciptakan untuk men-
jadi pendamping laki-laki. 10 Karena itu, perempuan perlu memakai
penutupkepalauntukmenunjukkanbahwadiahormatdan taat kepada
kepalanya— yaitu suaminya. Dan hal itu juga dibuat karenamengingat
bahwamalaikat-malaikat selalu hadir dalam ibadah kita.

11-12 Tetapi perlu kita ingat — biarpun pada awalnya perempuan
berasal dari laki-laki, tetapi kemudian setiap laki-laki dilahirkan oleh
perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan berasal dari Allah. Dan
setiapkita yangbersatudenganTuhanYesusmenyadari bahwa laki-laki
dan perempuan salingmembutuhkan.

13 Coba kalian pikir baik-baik tentang hal ini: Apakah pantas bagi
seorang perempuan berdoa kepada Allah di dalam pertemuan je-
maat tanpa memakai kain penutup kepala?! 14 Sebaliknya, setiap
orang tahu bahwa tidak pantas laki-laki mempunyai rambut panjang
seperti perempuan. 15Sedangkan rambut yang panjang adalah kebang-
gaan perempuan, karena rambut yang panjang diberikan Allah secara
khusus kepada perempuan sebagai tanda bahwa setiap perempuan
ada di bawah pimpinan suaminya.† 16 Tetapi, kalau ada orang yang
bersikeras untuk mengubah kebiasaan ini, biarlah diketahui bahwa
hanya inilah yang kami— para rasul, ajarkan, dan para jemaat Allah
tidakmempunyai kebiasaan lain.

Perjamuan Tuhan
17 Dalam hal berikut ini, saya tidak bisa memuji kalian. Karena

pertemuan-pertemuan kalian tidak menghasilkan hal-hal yang baik,
melainkan hal-hal yang tidak baik. 18 Karena pertama-tama, saya
mendengar bahwa waktu kalian berkumpul, di antara kalian masih
ada perpecahan. Dan saya pikir berita itu ada benarnya. 19 Kasihan
sekali! Mungkin ada yang merasa bahwa harus ada perpecahan di
antara kalian supaya menjadi jelas kelompok mana di antara kalian
yang benar! 20 Jadi, saya dengar bahwawaktu kalian berkumpul, terny-
ata perjamuan yang kalian rayakan tidak pantas disebut “Perjamuan
† 11:15 sebagai tanda… Secara harfiah Paulusmenulis “anti peribolaiou” (sebagai pelindung).
Kata pelindung di sini tidak sama dengan kata “katakalyptesthai” (menutupi) yang digunakan
Paulus dalam ayat 4-7. Dan ayat 6 menunjukkan bahwa perempuan tidak boleh menganggap
rambut panjang sebagai pengganti kain penutup. Biarpun begitu, dalam kebudayaan Yahudi
pada zaman Paulus, ada kesamaan antara kain penutup dengan rambut panjang — yaitu
keduanya sebagai tanda bahwa kedudukan perempuan di dalam jemaat dan dalam kehidupan
sehari-harinya ada di bawah pimpinan laki-laki. Kalau perempuan belum bersuami, dia ada di
bawah pimpinan bapaknya.
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Tuhan.” 21 Karena ketika kalian makan bersama sebelum Perjamuan
Tuhan, setiap orang mengambil makanannya sendiri tanpa menunggu
yang lain. Akhirnya ada anggota yang tidakmendapat bagian dan kela-
paran, sedangkan yang lain kekenyangan lalu minum sampai mabuk.
22 Kalian yang rakus makanan dan minuman, janganlah melakukan
hal seperti itu di dalam pertemuan jemaat! Makanlah dulu di rumah
kalianmasing-masing. Karenadengankelakuanmu itukamumenghina
jemaat Allah dan mempermalukan anggota-anggota kita yang miskin!
Jadi apa lagi yang bisa saya katakan kepada kalian?! Tentu saya tidak
bisa memuji kalian untuk hal itu!

23 Karena ajaran yang sudah saya berikan kepada kalian sama
seperti ajaran yang sudah saya terima dari Tuhan sendiri: Yaitu, pada
malamketikaTuhanYesusdiserahkankepadayangmemusuhi-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 mengenang Aku.”
25 Dan dengan cara yang sama, sesudah makan, Dia mengambil cawan
yang berisi air anggur dan berkata, “Darah-Ku ini menggambarkan
bahwa sudah disahkan perjanjian yang baru antara Allah danmanusia.
Lakukanlah seperti ini untuk mengingat Aku, waktu kalian minum
air anggur seperti ini.” 26 Jadi, sesuai dengan perkataan Tuhan itu,
setiap kali kita makan roti dan minum air anggur seperti ini sebelum
Dia datang kembali, itu berarti kita memberitakan kembali tentang
kematian Tuhan.

27 Jadi, kalau dalam Perjamuan Tuhan seseorang makan roti dan
minum air anggur dengan cara yang tidak takut dan tidak taat kepada
Tuhan, maka orang itu berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan.
28-29Karena itu biarlah setiap orangmemeriksa dirinya sendiri sebelum
dia makan roti dan minum air anggur perjamuan untuk memastikan
bahwa dia menyadari apa itu arti dari roti dan air anggur itu. Karena
kalau seseorang makan roti dan minum anggur itu dengan tidak sadar
akan artinya, dia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. 30Dan
oleh karena itulah ada banyak di antara kalian yang sering sakit dan
lemah, dan ada juga yangmati!

31 Tetapi kalau kita memeriksa diri kita sendiri dan sadar akan arti
dari perjamuan itu, maka kita tidak perlu lagi takut akan hukuman
Tuhan. 32 Sekalipun Tuhan memberi hukuman kepada kita, hal itu
untuk mendidik kita— supaya kita tidak dibinasakan bersama orang-
orang jahat yang ada di dunia ini.

33Oleh karena itu, Saudara-saudari, apabila kalian berkumpul untuk
Perjamuan Tuhan, sabarlah menunggu dan saling bergiliran sehingga
kalian merayakannya secara tertib dan teratur. 34 Kalau ada orang
yang lapar, sebaiknya diamakan 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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1Sekarang, Saudara-saudari, sayamau supaya kalianmemahami ten-
tang kemampuan-kemampuan khusus yang diberikan oleh Roh Allah.
2 Kalian sendiri ingat bahwa sebelum kalian menjadi orang percaya,
kalianmembiarkandirimudipengaruhidandibawauntukmenyembah
berhala-berhala yang tidak hidup dan tidak bersuara. 3 Jadi karena
itu saya mau kalian menyadari bahwa tidak mungkin seseorang yang
dipimpin oleh Roh Allah berkata, “Terkutuklah Yesus.” Dan tidak
mungkin seseorang mengatakan, “Yesus adalah Penguasa hidupku,”
tanpa pertolongan Roh Allah.

4 Ada bermacam-macam kemampuan khusus yang diberikan oleh
Roh Allah sebagai tanda kebaikan hati Allah,* tetapi semua itu be-
rasal dari Roh Allah saja. 5 Dan biarpun ada bermacam-macam cara
pelayanan, semua itu berasal dari TUHANyang sama. 6DemikianlahAl-
lah bekerja denganbermacam-macamcara di dalamdiri setiap saudara
seiman, tetapi hanya Allah yang Esa saja yang mengerjakan semuanya
itu.

7 Setiap kemampuan tersebut diberikan kepada kita sebagai tanda
nyata dari Roh Allah, dan hendaklah digunakan untuk saling men-
guatkan. 8Misalnya kepada sebagian dari kita, Roh Allah memberikan
kemampuan untuk menyampaikan nasihat yang bijaksana. Kepada se-
bagian yang lain, Rohyang samamemberi kemampuanuntukmenyam-
paikan pengetahuan yang luar biasa. 9Kepada yang lain lagi Roh yang
sama itu memberi keyakinan yang luar biasa.† Dan Roh yang satu itu
juga memberi kemampuan untuk menyembuhkan orang sakit. 10Dan
kepada yang lain lagi di antara kita, Roh itu memberi kemampuan
untukmelakukan 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 yangmenerimakemampuanuntukmenerjemahkanapayang
disampaikan dalam bahasa baru itu. 11 Roh Allah yang sama dan satu
itulah yang mengerjakan semuanya itu! Dan Dialah yang menentukan
kemampuan apa yang diberikan kepada setiap saudara atau saudari
seiman kita.

Semua orang percaya sebagai tubuh Kristus
12 Jadi, sama seperti tubuh seorang manusia hanya satu tetapi mem-

punyai banyak anggota, begitu juga kita yang banyak ini merupakan
satu tubuh— yaitu tubuh Kristus. 13 Jadi tidak ada masalah kalau
anggota kita berasal dari orang Yahudi atau orang yang bukan Yahudi,
maupun budak atau yang bukan budak. Karena setiap kita seperti
sudahdibaptis dalamRohAllahyang satu itu— atau seperti kitamasing-
masing sudah minum air murni dari cawan yang sama. Artinya Roh

* 12:4 kemampuan khusus … kebaikan hati Allah Secara harfiah menerjemahkan satu kata
dalambahasaYunani. Katadasarnya jugaditerjemahkandengan ‘kebaikanhati’, dan jugamem-
punyai 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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yang satu itu membuat kita semua menjadi seperti satu tubuh— yaitu
tubuh Kristus.§

14 Karena memang, tubuh manusia tidak terdiri dari satu anggota
saja, tetapi mempunyai banyak anggota. 15Kalau misalnya kaki bisa iri
hati dan berkata, “Aku bukan tangan. Jadi aku tidak termasuk bagian
dari anggota tubuh ini.” Tetapi perkataan itu tidakmengubah keadaan,
dan kaki itu tetap saja anggota dari tubuh itu. 16 Begitu juga, telinga
bisa berkata, “Aku bukan mata. Jadi aku bukan bagian dari anggota
tubuh ini.” Tetapi perkataan telinga itu juga tidak mengubah keadaan.
Telinga itu tetap saja anggota dari tubuh itu. 17 Kalau seluruh tubuh
terdiri dari mata saja, tubuh tidak bisa mendengar apa-apa. Dan kalau
seluruh tubuh terdiri dari telinga saja, tubuh tidak bisa mencium apa-
apa. 18-19 Jadi kalau seluruh tubuh terdiri dari hanya satu anggota,maka
tidak bisa disebut tubuh lagi. Allahlah yangmengatur 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
tidakmembutuhkankamu.” 22-23Sebaliknya, bagian-bagian tubuhyang
tampaknya lemah atau dianggap kurang terhormat sebenarnya sangat
penting dan selalu diberi perhatian yang khusus. Contohnya, anggota-
anggota yang tidakpantas dilihat kita lindungi denganpakaian. Dengan
demikian setiap anggota tubuh yang dianggap kurang terhormat jus-
tru 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 lemahdankurang terhormat diberikan
perhatian dan penghargaan khusus, 25 sehingga tubuh tidak terpecah-
pecah, tetapi setiap anggota saling memperhatikan dan saling peduli
satu sama lain. 26 Kalau satu anggota tubuh menderita, maka semua
anggota tubuh yang lain ikutmenderita. Atau kalau satu anggota tubuh
dipuji, semua anggota tubuh yang lain juga ikut merasa senang.

27Kita semuamerupakan tubuhKristus, dan setiapkalianmerupakan
anggota dari tubuh-Nya itu. 28 Dan di dalam seluruh kesatuan jemaat
Kristus, Allah sudahmenetapkan berbagai pelayanan berikut ini:
pertama ada yang dipilih sebagai rasul-rasul,
kedua, ada yang dipilih untukmenyampaikan pesan dari Allah,
dan ketiga, ada yang dipilih untukmengajar.
Kemudian ada dari antara kita yang Allah pilih untuk melakukan kea-

jaiban,

§ 12:13 secara rohani … membaptis … Ayat ini diterjemahkan sesuai dengan tafsiran bahwa
Paulus menggunakan kata ‘dibaptis’ dengan arti rohani di mana Roh Allah digambarkan dua
kali seperti air— yaitu seperti air baptisan dan seperti air murni yang sudah kita minum.
(Yoh. 1:33; Kis. 1:5) Tetapi menurut tafsiran lain, Paulus menggunakan kata ‘dibaptis’ di sini
bukan sebagai gambaran sesuatu yang terjadi secara rohani tetapi dengan arti baptisan tubuh
jasmani dalam air. Menurut tafsiran itu, ayat ini bisa diterjemahkan sebagai berikut: Waktu
kita dibaptis dalam air, Roh Allah yang satu itu mempersatukan kita. Jadi tidak masalah lagi
kalau anggota kita berasal dari orang Yahudi atau orang yang bukan Yahudi, budak atau yang
bukan budak. Waktu kita percaya kepadaKristus, Roh yang satu itu sudah ada di dalamdiri kita
masing-masing— seolah-olah kita semuaminum air murni yang sama.
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dan ada yang menerima kemampuan khusus untuk menyembuhkan
orang sakit,

atau untukmenolong orang lain,
ataumenjadi pemimpin,
atau untuk berbicara dalam bahasa lain sesuai pimpinan Roh Allah.
29 Jadi tidak semua anggota dipilih untuk menjadi rasul, atau untuk
menyampaikan pesan dari Allah, atau untuk mengajar. Dan tidak
semua kita bisa melakukan keajaiban. 30Tidak semua kita mempunyai
kemampuan untuk menyembuhkan orang sakit, atau untuk berbicara
dalam bahasa lain sesuai pimpinan Roh Allah. Dan tidak semua
bisa menerjemahkan apa yang disampaikan dalam bahasa lain itu.
31Tetapi hendaklah 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!

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. 2Dan kalau sayamemiliki
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 per-
intah saya gunung berpindah, tetapi kalau saya tidak mengasihi orang-
orang lain, semua kemampuan khusus saya itu sama sekali tidak ada
artinya! 3Atau dengan bangganya saya memberikan semua harta saya
kepada orang 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 mem-
besarkan diri, dan tidak sombong. 5 Kasih itu tidak berbuat kasar,
tidak mencari kepentingan sendiri, tidak gampang marah, dan tidak
mengingat-ingat kesalahan yang pernah dibuat oleh orang lain. 6Kasih
itu tidak bersukacita waktu melihat orang lain melakukan yang jahat,
tetapi bersukacita waktu melihat mereka hidup sesuai ajaran yang
benar. 7 Kasih itu kuat sehingga bisa bertahan menghadapi segala
sesuatu. Kasih selalu siapuntukpercayadanberharaphal-hal yangbaik
mengenai orang lain. Dan kasih selalu sabar dalam setiap situasi.

* 13:3 dengan bangganya… Dalam salinan kuno ada perubahan kecil dalam pengejaan kata—
sehingga kata itu juga pernah diterjemahkan “untuk dibakar.” Salinan yang paling kuno
menggunakan pengejaan “dengan bangganya.”
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8 Kasih akan bertahan untuk selama-lamanya! Tetapi akan datang
waktunya di mana berbagai kemampuan khusus tersebut tidak diper-
lukan lagi — termasuk kemampuan menyampaikan pesan dari Al-
lah, menyampaikan pengetahuan, atau berbicara dalam suatu ba-
hasa lain sesuai pimpinan Roh Kudus. 9 Kemampuan khusus un-
tuk menyampaikan pesan dari Roh Allah atau menyampaikan penge-
tahuan, sekarang memang berguna, tetapi tidak bisa menyampaikan
hal-hal itu dengan lengkap. 10 Tetapi sesudah Yesus kembali nanti,
pengetahuan kita akanmenjadi lengkap, dan kemampuan khusus yang
sekarang 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 de-
wasa, 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 adawaktunyananti kita akanmelihat dengan
jelas. Sekarang pengetahuan saya kurang lengkap, tetapi ada saatnya
nanti saya akanmengerti semuanya sampai sedalam-dalamnya— sama
seperti Allah sudahmengenal 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 yangRohAllah berikan untukmen-

guatkan 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 tidak menyampaikan sesuatu yang bisa
dimengerti oleh orang lain. Melalui RohKudusmerekahanyaberbicara
kepada Allah tentang hal-hal yang hanya dimengerti oleh Allah.
3 Sedangkan orang-orang yang menyampaikan pesan dari Roh Allah,
bisa berbicara kepada orang lain untuk menguatkan, memberikan
dorongan, dan menghibur mereka. 4 Orang yang berbicara dalam
bahasa lain sesuai pimpinan Roh Kudus, biasanya hanya menguatkan
dirinya sendiri. Sedangkan orang yang menyampaikan pesan dari Roh
Allah bisa menguatkan seluruh jemaat.

5 Saya rindu kalian masing-masing mendapat kemampuan khusus
untuk berbicara dalam suatu bahasa lain sesuai pimpinan Roh Kudus.
Tetapi yang saya lebih rindukan adalah supaya setiap kalian bisa
menyampaikan pesan yang diterima dari Roh Allah. Orang yang
menyampaikan pesan seperti itu lebih dibutuhkan dalam jemaat dari-
pada orang yang berbicara dalam bahasa lain sesuai pimpinan Roh.

* 14:1 menyampaikanpesan yangditerimadari Allah Secara harfiah, ‘profeteuete’ yang sering
diterjemahkan dengan ‘bernubuat’. TSI menerjemahkan dengan arti yang lebih luas, karena
ternyata dalam pasal ini dan bagian-bagian lain di PB bahwa kemampuan khusus tersebut
bukan sekedar berbicara tentang hal-hal yang akan terjadi. Lihat Kis. 15:32.
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Tetapi kemampuan untuk berbicara dalam bahasa lain itu bisa dini-
lai sama dengan kemampuan menyampaikan pesan dari Roh Allah,
asal ada anggota yang mempunyai kemampuan rohani untuk mener-
jemahkanbahasa lain itu. Karenadengandemikian seluruh jemaat bisa
dikuatkanmelalui apa yang disampaikannya.

6Saudara-saudari, percuma saja kalau saya datang kepada kalian dan
hanyamenggunakan kemampuan khusus untuk berbicara dalam suatu
bahasa asing yang kalian tidak mengerti! Saya hanya bisa menolong
kalian kalau sayamenyampaikanpenyingkapanataupengetahuandari
Allah, atau menyampaikan pesan yang diterima dari Roh Allah, atau
mengajar kalian dalam bahasa yang kalian mengerti. 7 Hal itu bisa
digambarkan dengan alat musik— seperti suling atau gitar. Biarpun
alat musik itu bukan manusia yang hidup, tetapi kalau dimainkan
asal-asalan, maka orang yang mendengar tidak bisa menangkap lagu
apa yang sedang dimainkan. 8 Demikian juga seorang tentara yang
bertugas sebagai pemain terompet, kalau dia tidak tahu cara me-
niup dengan jelas, maka tentara yang lain tidak akan mengerti kalau
bunyi terompetnya itu merupakan perintah supaya siap siaga untuk
berperang. 9Demikian juga halnya dengan kamu yang berbicara dalam
suatu bahasa lain sesuai pimpinan Roh. Kalau kata-katamu tidak
bisa dimengerti, bagaimana kata-katamu itu bisa berguna bagi para
pendengar? Kamu seperti berbicara kepada angin saja.

10 Memang ada banyak sekali bahasa di dunia, dan setiap bahasa
digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan yang berarti kepada
orang-orang yang menggunakan bahasa itu. 11 Tetapi kalau saya tidak
mengerti bahasa seseorang, maka saya menjadi orang asing bagi dia,
dan saya juga menganggap dia orang asing. 12 Demikian juga dengan
kamu. Karena kamu sangat merindukan kemampuan khusus dari
Roh Kudus, sebaiknya kamu berdoa dengan sungguh-sungguh supaya
kamu diberikan salah satu kemampuan yang lebih dibutuhkan untuk
menguatkan jemaatmu.

13 Jadi, orang yang mempunyai kemampuan khusus untuk berbicara
dalam bahasa lain sesuai pimpinan Roh, hendaklah dia berdoa supaya
diberikan juga kemampuan untuk menerjemahkan apa yang dia sam-
paikan dalam bahasa lain itu. 14 Kalau saya berdoa dalam bahasa
lain sesuai pimpinan Roh Kudus, yang berdoa hanyalah roh saya saja,
sedangkan pikiran saya diam. 15 Jadi, saya putuskan untuk melakukan
ini: Waktu sayaberdoa, sayaakanmelibatkanrohdanpikiran saya. Dan
waktu sayamenyanyikan pujian, saya akanmelibatkan roh dan pikiran
saya. 16 Karena kalau kamu memuji Allah dengan rohmu dengan
menggunakan kemampuan berbicara dalam bahasa lain, bagaimana
pendengaryang tidakmengerti bisa turutmemujiAllahataumengucap-
kan “Amin” atas ucapan syukurmu itu? 17 Sekalipun kamu bersyukur
kepadaAllahdengan cara yang sangat baik, tetapi para pendengar tidak
akan dikuatkan.

18 Saya bersyukur kepada Allah karena— dibanding dengan setiap
kalian, saya lebih sering menggunakan kemampuan yang diberikan
oleh Roh Kudus kepada saya untuk berbicara dalam bahasa lain.
19Tetapi dalam pertemuan jemaat, daripada sayamengucapkan ribuan
kata-kata dalambahasa lain itu, lebih baik sayamengucapkan lima kata
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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 kamumenjadi dewasa!
21Tentangkemampuankhususberbicaradalambahasa lain, bisadibaca
di dalam Firman TUHAN,†
“Denganmemakai orang-orang yangmemusuhimereka yangberbicara

dalam bahasa yang lain—
yaitu suku-suku orang asing,

Aku akan berbicara kepada bangsa Israel yang keras kepala ini,
tetapi mereka tetap tidak akanmendengarkan Aku.”✡

Demikianlah perkataan TUHAN. 22 Dan dari perkataan itu kita tahu
bahwa pemakaian kemampuan khusus berbahasa lain lebih cocok di-
dengar oleh orang-orang yang keras kepala dan yang menolak untuk
percaya kepada TUHAN, dan kurang berguna bagi orang-orang yang
percaya. Sedangkan berbicara atau mengajar sesuai apa yang diterima
dari Roh Allah sangat berguna untuk orang yang sudah percaya, dan
kurang cocok untuk mereka yang belum percaya. 23Walaupun begitu,
kalau ada beberapa orang yang baru masuk ke dalam pertemuan je-
maat ketika kalian semua berbicara dalam berbagai bahasa lain sesuai
pimpinan Roh Kudus, pastilah mereka berpikir kalian gila. 24 Tetapi
seandainya kalian semua sedang menyampaikan pesan yang diterima
dari Roh Allah dan orang yang belum percaya atau belum mengerti
masuk ke dalam pertemuan kalian itu, maka hal-hal yang kalian sam-
paikan itu akanmenyatakan dosa-dosanya, dan dia akanmerasa diadili
oleh semua yang kalian katakan. 25 Dan hal-hal rahasia yang ada
di dalam hatinya akan dinyatakan. Akhirnya dia akan berlutut dan
menyembahAllah sertamengaku, “Allah benar-benar bersama kalian.”

Hendaklah pertemuan jemaat teratur supaya salingmenguatkan
26 Jadi Saudara-saudari, inilah kesimpulan dari semuanya: Waktu

kalian berkumpul, hendaklah kalian masing-masing terlibat sesuai
dengan kemampuan khususmu — baik untuk membawa nyanyian,
atau mengajar, atau menyampaikan penyingkapan dari Allah, atau
berbicara dalam bahasa lain sesuai pimpinan Roh Kudus, atau men-
erjemahkan apa yang disampaikan dalam bahasa lain itu. Tujuan
dari semuanya itu haruslah untuk saling menguatkan. 27 Kalau ada
yang inginberbicarakepada jemaatdenganmenggunakankemampuan
rohani berbahasa lain, maka hanya diperbolehkan dua atau paling
banyak tiga orang saja. Hendaklah mereka berbicara satu persatu, dan
di antara orang yang hadir harus ada yang bisa menerjemahkan apa
yang mereka sampaikan. 28 Kalau tidak ada orang yang mempunyai
kemampuankhususuntukmenerjemahkanbahasa lain itu,makaorang
yang ingin menggunakan kemampuan berbahasa lain itu tidak diper-
bolehkan untuk berbicara kepada jemaat dalampertemuan itu. Biarlah
dia hanya memakai kemampuan itu untuk berbicara kepada dirinya
sendiri dan kepada Allah.

† 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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29 Tentang orang-orang yang punya kemampuan khusus menyam-
paikan pesan dari Allah, hanya dua atau tiga orang saja dari mereka
yang boleh berbicara dalam satu pertemuan. Dan hendaklah saudara-
saudari yang lain juga menilai apa yang mereka katakan. 30 Tetapi
kalau Allah menyatakan sesuatu kepada salah satu dari mereka yang
hadir,maka orang yang sedang bicara harus diam— supaya pesanAllah
disampaikan dengan teratur. 31 Dengan demikian kamu semua yang
mempunyai kemampuan menyampaikan pesan dari Allah mendapat
kesempatan satu-persatu, supaya semua yang hadir bisa mendapatkan
pengajaran dan dikuatkan. 32 Karena setiap orang yang mempunyai
kemampuan untuk menyampaikan pesan dari Allah sanggup mengen-
dalikan dirinya dan sabar menunggu kapan mereka menyampaikan
berita dari Allah. 33 Karena Allah tidak menginginkan kekacauan,
tetapi segala sesuatu yang kita lakukan berdasarkan pimpinan-Nya
akan selalu berlangsung dengan tenang.
Sesuai dengan apa yang dilakukan dalam semua ibadah umat Al-

lah, 34 perempuan-perempuan sebaiknya berdiam diri dalam ibadah.
Perempuan-perempuan 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 perempuan ingin bertanya sesuatu, hendaklah dia bertanya
kepada suaminya di rumah, karena perempuan sebaiknya tidak
berbicara di dalam ibadah.

36 Kalau ada di antara kalian yang tidak senang dengan ajaran saya
ini, ingatlah bahwa bukan kalian yang pertama menerima ajaran dari
Allah, dan bukan kalian saja yang menjadi pengikut Kristus! Biar-
lah kalian juga mengikuti kebiasaan jemaat-jemaat Kristus di tempat-
tempat yang lain. 37 Kalau ada di antara kalian yang merasa bahwa
dia mempunyai kemampuan khusus untuk menyampaikan pesan dari
Allah atau dipenuhi oleh Roh Allah, biarlah dia mengakui juga bahwa
apa yang saya tuliskan ini adalah perintah dari TUHAN. 38 Dan kalau
orang itu tidak mengakui ajaran ini, berarti dia tidak mempunyai
kemampuanmenyampaikan pesan dari Allah— bahkan tidak dipenuhi
oleh Roh Allah!

39 Jadi Saudara-saudari, hendaklah kalian masing-masing berdoa
dengan sungguh-sungguh supaya kamu diberikan kemampuan khusus
untuk menyampaikan pesan dari Allah. Dan jangan melarang saudara
seiman yang lain untuk menggunakan kemampuan khusus untuk
berbicara dalam bahasa lain sesuai pimpinan Roh Kudus. 40 Tetapi
semuanya harus dilakukan dengan cara yang baik dan teratur.

15
Hal-hal terpenting dalamKabar Baik

1Dan sekarang Saudara-saudari, saya inginmengingatkan kalian ten-
tang Kabar Baik yang sudah saya beritakan kepada kalian. Berita itulah
yang sudah kalian terima dan yang sampai sekarangmasih terus kalian
pertahankan. 2 Dan melalui berita itulah kalian sedang mendapatkan
keselamatan— asal kalian terus teguh mempercayai apa yang sudah
saya beritakan kepada kalian masing-masing! Kalau tidak, percuma
saja kamumenjadi percaya!
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3Karena saya sudahmenyampaikan kepada kalian berita yang paling
penting yang sudah saya terima— yaitu bahwa Kristus Yesus sudah
mati untukmenanggung hukuman akibat dosa-dosa kita— seperti yang
tertulis dalam Kitab Suci. 4 Sesudah Dia dikuburkan, pada hari yang
ketigaAllahmenghidupkanKristuskembali 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 menampakkan diri kepada lima ratus orang
lebih saudara-saudari seiman kita pada waktu yang sama. Sebagian
besar darimerekamasih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa orang
dari mereka sudah meninggal. 7 Sesudah itu Yesus menampakkan diri
kepadaadik-NyayangbernamaYakobus, lalukepadasemuarasul. 8Dan
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 sayamemikirkan diri saya sebagai yang paling hina dari semua
rasul. Bahkan saya tidak layak disebut rasul, karena saya sudah men-
ganiaya umat Allah sebelum saya percaya kepada Yesus. 10 Tetapi saya
menjadi seperti yang sekarang ini hanya karena kebaikan hati Allah.
Dan sudah terbukti saya tidak sia-siakan kebaikan hati-Nya itu! Karena
saya bekerja keras melebihi rasul-rasul yang lain. Tetapi itu bukan
karena kekuatan saya atau karena saya yang terlalu rajin, melainkan
karena terdorong oleh kebaikan hati Allah yang ada di dalam diri saya.
11 Jadi, baik saya maupun rasul-rasul lain yang menyampaikan berita
keselamatan kepada kalian, berita itulah yang selalu kami sampaikan,
dan berita itu jugalah yang sudah kalian percayai.

Sesudahmati, kita akan hidup kembali
12 Jadi, kalau kami para rasul selalu memberitakan bahwa Kristus

sudah dihidupkan kembali dari kematian, kenapa ada beberapa orang
di antara kalian yang berkata bahwa kita orang-orang percaya tidak
akan dihidupkan dari kematian? 13Karena kalau kita tidak dihidupkan
kembali dari kematian, itu berarti Kristus juga tidak pernah hidup kem-
bali dari kematian. 14 Dan sekiranya Kristus tidak pernah dihidupkan
kembali, maka sia-sialah berita yang kami sampaikan. Dan keyakinan
kalian juga sia-sia saja. 15Kalaubegitu kami juga keliru, karena ternyata
kami sudah mengajarkan yang salah tentang Allah. Karena kami su-
dahmemberitakan bahwaAllah sudahmenghidupkanKristus kembali.
Padahal— kalau benar bahwa orang-orang mati tidak pernah dihidup-
kan kembali, maka Allah pun tidak pernah menghidupkan Kristus!
16Karena kalau benar orang-orangmati tidak akan pernah 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 kepada Kristus hanya untuk kehidupan

* 15:5 keduabelas rasul-NyaPaulusmenulis “si DuaBelas”— yang sudahmenjadi istilahuntuk
rasul-rasul Yesus. Diamasihmenggunakan istilah itu walaupun Yesus tidakmenampakkan diri
kepada Yudas dari desa Kariot.
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di dalam dunia ini saja, kitalah yang paling malang di antara semua
manusia!

20 Tetapi sebenarnya Kristus sudah dihidupkan kembali dari antara
orang-orang mati! Hal itulah yang menjadi jaminan bahwa orang-
orang lain yang sudah mati pasti akan dihidupkan kembali.† 21 Jadi
perhatikanlahhal ini: Kuasakematianmenularkepadamanusiakarena
perbuatan satu orang— yaitu Adam. Jadi sekarang oleh karena Satu
Orang jugalah— yaitu Yesus, manusia dihidupkan kembali dari kema-
tian. 22 Karena sebagai keturunan Adam, semua manusia mengalami
kematian. Tetapi setiap kita yang bersatu dengan Kristus dihidupkan
kembali dari kematian. 23 Tetapi proses kehidupan kembali ini terjadi
secarabertahap: PertamaKristus sudahdihidupkankembali dari kema-
tian sebagai jaminan buat kita. Kemudian pada kedatangan-Nya kem-
bali, kita semua yang sudah menjadi milik Kristus dihidupkan kembali
dari kematian. 24Kemudian terjadilah hal yang terakhir dari semuanya
— yaitu waktu Kristus akan membinasakan setiap pemerintahan, ker-
ajaan, dan penguasa yang lain. Sesudah itu Dia akan menyerahkan
segala sesuatu kepada Allah Bapa, supaya Allah memerintah sebagai
Raja Agung.

25 Karena Allah sudah menetapkan untuk Kristus “duduk di sebelah
kanan” Allah dan memerintah sebagai Raja sampai tiba saat yang
Allah sudah janjikan kepada-Nya— yaitu, “Aku akan mengalahkan
semuayangmemusuhi-Mudanmembuatmerekamenjadibudak-Mu.”✡
26 Musuh terakhir yang akan dibinasakan adalah kuasa kematian.
27Karena Kitab Suci menuliskan, “Allah sudah meletakkan segala sesu-
atu di bawah kuasa-Nya.”✡ Dengan tulisan, “Allah sudah meletakkan
segala sesuatu di bawah kuasa-Nya,” jelaslah bahwa Allah Bapa sendiri
tidak ikut di dalamnya. 28 Tetapi sesudah segala sesuatu berada di
bawahkuasaAnakAllah,makaKristus sendiri yangakanmenunjukkan
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 Yang Mahakuasa dan
Mahatinggi.

29Dan lagi tentang kebangkitan kita orang-orang percaya dari kema-
tian: 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 sudahmati?‡ Sudah jelas saudara-saudari kita itu berpikir
bahwa kita sebagai pengikut Kristus juga akan dihidupkan kembali
† 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 ‡ 15:29 dibaptis … yang
sudahmati Secara harfiah, “dibaptis untuk pihak orangmati.” Kemungkinan besarmaksudnya
adalah dibaptis untuk anggota keluarganya yang sudah meninggal sebelum mereka sempat
mendengar tentang Yesus. Anggota keluarga orang-orang seperti itu pasti berpikir seperti ini,
“Aduh! Bapak saya sudahpercayaRaja Penyelamat akandatang, jadi dia pastimenjadi 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
dihidupkankembali dari kematian. Tetapi Paulus tidakbermaksud supayaorangKristenzaman
sekarangmelakukan baptisan seperti itu.



1 Korintus 15:30 414 1 Korintus 15:45

dari kematian. Kalau tidak begitu, kenapa mereka memohon untuk
melakukan yang seperti itu? 30 Dan kami rasul-rasul menjadi bukti
lagi: Kalau kita tidak akan dihidupkan kembali dari kematian, kenapa
setiap saat kami tidak pernah takut menghadapi bahaya? 31 Benar
Saudara-saudari, setiap saat saya siapmati! 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!
Karenaadaperibahasa, “Kalaubergaul denganorang-orang jahat, nanti
kamu akan menjadi seperti mereka.” 34 Jadi, sekarang benar-benarlah
sadar! Dan janganlah berbuat dosa lagi! Seharusnya kalian malu,
karena sudah jelas bahwa di antara kalian ada beberapa orang yang
tidakmengenal Allah.

Waktu kita dihidupkan kembali, bagaimana dengan tubuh kita
35 Tetapi sering ada pertanyaan, “Bagaimana orang mati akan di-

hidupkan kembali? Waktu kita dihidupkan, seperti apakah tubuh kita
nanti?” 36Pertanyaan ituadalahpertanyaanbodoh. Bibit tanamanyang
ditanam pertama mengalami kematian supaya bisa tumbuh dan hidup
kembali. 37 Dan kalau kamu menanam suatu tanaman, yang kamu
tanam bukanlah semua bagian tanaman yang masih tumbuh. Tetapi
yang ditanamadalah bizinya— seperti biji gandumatau biji-bijian yang
lain. 38 Sesudah ditanam, Allah selalu 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 adadi bumi berbeda
denganbenda-bendayang adadi langit. Dankeindahanbenda-bendadi
langit berbeda dengan keindahan benda-benda di bumi. 41Keindahan
matahari berbeda dengan keindahan bulan. Dan setiap bintang keinda-
han cahayanya berbeda-beda.

42 Demikian juga akan ada perubahan tubuh yang kita akan alami
pada saat kita dihidupkan kembali! Tubuh kita yang dikuburkan akan
hancur seperti bibit yang ditanam, tetapi tubuh yang diberikan kepada
kita ketika kita dihidupkan kembali tidak bisa hancur lagi! 43 Ketika
tubuh kita dikuburkan— seperti bibit yang ditanam, kelihatannya hina
dan lemah. Tetapi ketika dihidupkan kembali, menjadi tubuh surgawi
yangmulia danmempunyai 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. 45Seperti yang tertulis dalamKitab Suci, “Manusia yang pertama—
yaitu Adam, menjadi makhluk yang hidup.” Tetapi Orang yang seperti

✡ 15:32 Yes. 22:13; 56:12
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Adamyang terakhir§— yaituKristus, adalahRohyangmemberi hidup.✡
46 Dari contoh itu kita bisa lihat bahwa yang pertama datang adalah
makhluk jasmani, kemudian barulahmakhluk rohani. 47Manusia yang
pertama— yaitu Adam, diciptakan dari debu tanah, sedangkan Dia
yang digambarkan sebagai Adam kedua— yaitu Kristus, berasal dari
surga. 48Begitu juga kita manusia duniawi mempunyai tubuh duniawi
seperti Adam. Dan semua orang yang menjadi warga kerajaan surga
diberikan tubuh seperti tubuh Dia yang berasal dari surga. 49 Sekarang
kita hidup menurut gambar manusia pertama yang berasal dari debu
tanah. Begitu juga nanti kita diubahkan menjadi manusia yang baru
sesuai dengan gambar Dia yang berasal dari surga.

50Saudara-saudari, ini penting untuk dimengerti: Tubuh jasmani kita
yang terdiri dari daging dan darah tidak bisa menjadi warga kerajaan
Allah. Tubuhkita ini yangmenuju kematian tidak bisamasuk ke tempat
yang selama-lamanya. 51 Perhatikanlah! Karena sekarang saya mau
bukakan suatu rahasia kepada kalian: Kita tidak akan mati semuanya,
tetapi setiap kita akan diubahkan! 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 dihidup-
kan kembali dengan tubuh yang baru— yaitu tubuh yang tidak bisa
mengalami kematian lagi, dan setiap kita yangmasih hidup padawaktu
kejadian itu langsung diubahkanmenjadi sepertimereka. 53Perubahan
yang kita alami nanti bisa digambarkan seperti pada waktu kita meng-
ganti pakaian. Karena tubuh yang bisa mati itu akan diganti dengan
tubuh yang tidak bisa mati. 54 Jadi, waktu tubuh kita yang bisa mati itu
digantidengan tubuhyang tidakbisamati, tepatlahFirmanyang tertulis
ini,
“Kuasa kematian sudah dikalahkan, dan kita sudahmenang!”✡
55 “Hei maut, kami tidak takut kepadamu lagi!

Hei maut, kamu tidak berkuasa lagi untukmenyakiti kami!”✡
56 Kuasa maut untuk menyakiti berasal dari dosa. Dan Hukum Taurat
seringmenjadi pendorong sehinggamanusiamenjadi budak dari kuasa
dosa.* 57Tetapi kita bersyukur kepadaAllah, karenamelalui Tuhan kita
Kristus Yesus, kita diberi kemenangan!

58 Oleh karena itu, Saudara-saudari yang saya kasihi, bertahanlah!
Apa pun tidak boleh mengguncangkan keyakinanmu! Berikanlah
dirimu sepenuhnya kepada pekerjaan pelayanan Tuhan Yesus, karena
kita tahu— dengan pimpinan Tuhan, apa saja yang kita kerjakan tidak
akan pernah sia-sia.

16
Bantuan untuk saudara-saudari seiman

1 Dan sekarang saya mau memberi petunjuk tentang dana yang
sedang dikumpulkan untuk umat Allah yang berada di provinsi Yudea.
Sayamaumemberi nasihat yang samaseperti yang sayaberikankepada
§ 15:45 AdamNama Adam artinya ‘manusia’. Di sini “Adam yang terakhir” menunjuk kepada
Kristus sebagai ‘Manusia Surgawi’. ✡ 15:45 Kej. 2:7 ✡ 15:54 Yes. 25:8 ✡ 15:55 Hos. 13:14
* 15:56 HukumTaurat … kuasa dosa Paulusmenjelaskanmaksud kalimat ini dalam Rom. 5:13
dan Rom. 7:7-25.
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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. 3 Ketika saya datang, kita akan mengutus
beberapa orang yang kalian pilih sendiri untuk membawa pemberian
itu ke Yerusalem. Mereka juga akan membawa surat pengantar. 4Atau
kalau kalian rasa lebih baik, saya juga akan ikut pergi bersamamereka.

Rencana Paulus
5Dalamperjalananmenuju kalian, sayaberencanamelewati provinsi

Makedonia. 6 Mungkin saya akan tinggal beberapa waktu bersama
kalian— bahkan sampai akhir musim dingin. Dengan begitu, kalian
bisa menolong saya melanjutkan perjalanan ke mana pun saya pergi.
7 Karena saya tidak mau sebentar saja mengunjungi kalian. Saya
berharap saya bisa tinggal lebih lama bersama kalian— kalau TUHAN
menghendaki. 8 Tetapi saya akan tinggal di Efesus sampai hari raya
Pentakosta. 9 Saya memutuskan seperti itu karena kesempatan untuk
berhasil menyampaikan berita keselamatan terbuka lebar bagi saya di
sini. Tetapi banyak juga orang yangmenentang pekerjaan saya itu.

10Kalau Timotius mengunjungi kalian, usahakanlah supaya dia tidak
perlukuatir tentangapapunselamadiabersamakalian, karenadiabek-
erja untuk TUHAN— sama seperti saya. 11 Jadi jangan sampai ada yang
merendahkan dia. Tetapi kalian tolonglah dia dalam perjalanannya
dengan berkat yang ada pada kalian, sehingga dia bisa kembali kepada
saya dengan selamat. Karena saya menantikan dia bersama dengan
saudara-saudara seiman yang lain yang akan ikut bersama dia.

12 Sekarang tentang saudara kita Apolos: Saya sungguh-sungguh
mendesakdia supayadiabersama saudara-saudara yang lain itudatang
mengunjungi kalian. Tetapi dia menolak untuk datang sekarang. Dia
akanmencari kesempatan yang baik untukmengunjungi kalian.

Paulusmengakhiri suratnya
13Waspadalah. Teruslah percaya penuh kepada Kristus. Berjuanglah

dengan berani demi Yesus, dan tetaplah berpegang kepada Dia.
14 Hendaklah kamu melakukan segala sesuatu dengan mengasihi
sesamamu.

15 Kalian tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang yang
pertama percaya kepada Yesus di Akaya. Danmereka sudahmerelakan
diri untuk melayani umat Allah. Karena itu Saudara-Saudari, saya
mohon supaya kalian 16 menaati mereka dan semua orang lain yang
bekerja keras seperti mereka dalam pekerjaan pelayanan TUHAN.

17 Saya senang sekali atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan
Akaikus. Dulu saya merasa kesepian karena kalian semua tidak
bersama saya. Tetapi sekarang, denganmereka ada di sini, sayamerasa
seperti bersama kalian lagi. 18Mereka sudah menghiburkan dan men-
guatkan hati saya— sebagaimana mereka sering lakukan di antara
kalian. Biarlah kalian selalu menghargai orang-orang seperti mereka.

19 Jemaat-jemaat yang di sini di Asia menyampaikan salam kepada
kalian. Akwila dan Priskila menyampaikan salam penuh kasih dalam

* 16:2 hari Minggu Secara harfiah, “hari pertama setiapminggu.”
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Tuhan Yesus kepada kalian. Juga jemaat yang selalu berkumpul di
rumahmerekamenyampaikan salamkepada kalian. 20Semua saudara-
saudari seiman di sini menyampaikan salam kepada kalian. Dan sesu-
dah kalianmembaca surat ini, sebagai umat yang sudah disucikan oleh
Allah, hendaklah kalian saling memberi salam dengan penuh kasih†
satu sama lain.

21 Saya, Paulus, menuliskan salam terakhir saya ini dengan tangan
saya sendiri.

22Biarlah semua orang yang tidakmengasihi Tuhan Yesus menerima
hukuman yang berat dari Dia!
Datanglah, ya Tuhan Yesus!‡
23Doa 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 jemaat Allah di
Korintus dan semua umat Allah di seluruh daerah Akaya:
Salam dari Paulus, yang menjadi seorang rasul Kristus Yesus atas

kehendak Allah, dan dari Timotius— saudara kita dalam Kristus.
2 Doa saya, Allah Bapa dan Penguasa kita Kristus Yesus akan selalu

baik hati kepada kalian masing-masing dan menjagamu supaya kamu
hidup dengan tenang dalam perlindungan Bapa dan Penguasa kita.

Paulus bersyukur kepada Allah
3 Terpujilah Allah! — yaitu Bapa dari Tuhan kita Kristus Yesus,

Bapa yang penuh belas kasihan, dan Dia yang selalu menguatkan
kita! 4 Dialah yang menguatkan* kami sehingga kami sanggup meng-
hadapi setiap penderitaan yang kami alami. Karena dengan kami
kuat, kami bisa menguatkan orang lain yang mengalami bermacam-
macam penderitaan. Mereka dikuatkan ketika kami bersaksi kepada
mereka bagaimana Allah sudah menguatkan kami lewat penderitaan
yang kami alami. 5 Karena seperti Kristus menderita di dunia ini,
kita yang melayani Dia juga menderita. Dan kalau kita semakin
menderita bagi Kristus, Dia juga semakin menguatkan kita supaya
kita bisa menguatkan orang lain. 6 Contohnya, kalau kami dibuat
menderita, hal itu adalah untuk menguatkan kalian dan demi kesela-
matan kalian juga. Dan ketika Kristus menguatkan kami, hal itu juga
memberikankekuatankepadakalian, sehinggakalianbertahandengan
sabar waktu kalian mengalami penderitaan seperti yang kami alami.
7Besar harapan kami terhadap kalian, karena kami tahu bahwa kalian
juga menderita— sama seperti kami menderita. Maka kalian juga pasti
akan dikuatkan oleh-Nya— seperti kami selalu dikuatkan.

8 Saudara-saudari, kami mau supaya kalian tahu tentang pengani-
ayaanyangkami alami di provinsi Asia. Kamimendapat bebanyangbe-
rat di sanamelebihi kekuatan kami— sampai kami putus asa atas hidup
kami. 9Bahkanwaktu itu kami berpikir, “Kami akan segera dibunuh!”—
sepertinya kami sudah dihukummati. Hal itu terjadi supaya kami tidak
mengandalkan kekuatan kami sendiri, tetapimengandalkanAllah yang
menghidupkan kembali orang mati. 10Dialah yang sudah melepaskan
kami dari bahaya kematian yang sangat mengerikan itu. Dan kami
terus berharap penuh kepada-Nya untuk terus menyelamatkan kami.
11Pertolongan itu terjadi karena kalianmasing-masing terusmenopang
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
* 1:4 menguatkan menerjemahkan kata ‘parakaleo’ dalam bahasa Yunani. Kata ini sering
dipakai dalam surat ini. TSI biasanya menerjemahkan kata ini dengan ‘menguatkan’, tetapi
artinya bisa jugamenghibur, mendorong, mengajak, danmengajar.
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12 Inilah yang kami banggakan, dan dengan segenaphati saya berkata
bahwa ini benar: Dalam segala hal yang sudah kami lakukan di dunia
ini, kami melakukannya dengan hati nurani yang jujur dan murni
yang berasal dari Allah. Dan hal itu semakin nyata dalam pekerjaan
yang kami lakukan bersama dengan kalian. Kami melakukannya
berdasarkan kebaikan hati Allah— bukan berdasarkan hikmat dunia
ini. 13-14 Yang kami tuliskan kepada kalian hanyalah hal-hal yang bisa
kalian baca dan mengerti. Tetapi seperti yang kalian sudah mengerti
sebagian tentang kami, saya berharap kalian juga akan mengerti lebih
dalam tentang kami. Dengan demikian pada hari Tuhan kita Kristus
Yesus datang kembali, saya berharap kalian juga bangga karena kami
yang sudah mengerjakan pelayanan di antara kalian— seperti kami
juga bangga terhadap kalian!

15-16 Maka dengan harapan penuh untuk bisa datang dan melayani
kalian, saya sudah merencanakan untuk mengunjungi kalian dalam
perjalanan ke Makedonia, dan juga dalam perjalanan pulang. Saya
merencanakan seperti itu supaya kalianmendapat berkat dua kali lipat
dan untuk memberikan kesempatan kepada kalian untuk mengutus
saya ke Yudea. 17 Tetapi saya harus mengubah rencana itu. Waktu
kalianmendengar 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.”

18 Demi Allah yang selalu setia, saya berjanji kepada kalian bahwa
sikap saya tidak seperti itu! 19Karena sesuai dengan berita keselamatan
tentang Anak Allah kita Kristus Yesus, rencana-Nya tidak pernah asal-
asalan! Berita tentang Dia yang Silas,† Timotius, dan saya sendiri
beritakan bahwa Yesus bukan Orang yang sebentar berkata “Ya” dan
sebentar lagi berkata “Tidak.” Dia bukan orang yang seperti itu! Dia
sungguh sangat layakdipercaya! 20Karenabagi kita yang sudahbersatu
denganDia, Kristus sendiri yang sudahmembuktikanbahwaAllahakan
selalu setia menepati janji-Nya kepada umat-Nya. Dan karena itulah di
dalam Kristus kita juga bersyukur serta memuliakan Allah dan berkata
“Amin!” 21 Allah sendirilah yang menambah bukti atas kesetiaan-Nya.
Diamenguatkan kalian danmenguatkan kami supaya kita tetap berdiri
teguh sebagai pengikut Kristus, dan Dia yang sudah mengurapi kita
denganRoh-Nya sehinggakita sanggupmelayaniDia. 22RohKudusyang
ada di dalam diri kita masing-masing menjadi seperti cap atau tanda
yang menunjukkan bahwa kita sudah resmi menjadi milik Allah, dan
Roh itulah yang menjamin bahwa Allah akan memenuhi semua janji-
Nya kepada kita.

23 Tetapi sekarang di hadapan Allah saya berjanji bahwa apa yang
saya sampaikan ini benar: Adapun alasan saya untuk tidak kembali
ke Korintus pada waktu itu karena saya tidak mau kunjungan saya
membuat hati kalian semakin sedih dan malu karena masalah dalam
jemaat belum dibereskan. 24 Maksud saya dan rasul Kristus yang
lain bukan untuk memerintahkan kalian jemaat Korintus bagaimana
caranya kalianmasing-masingmenjalankan keyakinanmu. Kami yakin

† 1:19 Silas Secara harfiah, “Silwanus.”
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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 mengunjungi kalian. 2 Karena
kalau saya datang dan membuat hati kalian sedih maka saya pun akan
lebih sedih, jadi siapa lagi yang akan menghibur saya selain kalian
yang sudah saya buat sedih?! 3Karena itulah saya menuliskan tentang
perkara itu di dalam surat saya yang lalu, supaya ketika saya datang,
kalian tidak membuat saya sedih. Karena seharusnya kalianlah yang
menjadi sumber sukacita saya! Dan saya yakin, ketika saya tiba, kalian
semua akan baik-baik saja, sehingga saya akan bersukacita, dan kalian
juga akan ikut merasa sukacita. 4 Jadi dengan hati yang berat dan
hati yang hancur dan juga dengan air mata yang terus mengalir saya
menulis surat saya yang dulu kepada kalian. Saya tidak bermaksud
membuat kalian sedih, tetapi supaya kalian tahu betapa besarnya kasih
saya kepada kalian!

Maafkanlah orang yang bersalah
5Saudarakitayangsayabicarakandalamsurat 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. 6 Sesuai dengan nasihat
saya, hukuman yang diberikan kepadanya oleh sebagian besar dari
kalian sudah cukup. 7 Jadi sekarang biarlah kalian memaafkan dan
menguatkan saudara kita itu. Hal itu akan menolong dia supaya tidak
tenggelam dalam kesedihan. 8 Oleh karena itu, sekarang saya mohon
kalian menunjukkan kepadanya bahwa kalian masih mengasihi dia.
9Dalam surat yang dulu itu kepada kalian, alasan saya menulis tentang
perkara itu adalahuntukmenguji hati kalian. Sayamaumelihat apakah
kalian tetap taat biarpunkalianmengalami perkara yang sulit. 10Waktu
kalianmemaafkan saudara kita itu, biarlah kalian tahu saya juga sudah
memaafkan dia. Belum tentu dia bersalah kepada saya, tetapi di hada-
pan Kristus saya sungguh-sungguh memaafkan dia, karena itu demi
kesatuan kita semua. 11Dengan cara salingmemaafkan akan lebih baik
bagi kita, supaya kita tidak tertipu oleh iblis. Karena kita bukan orang
bodoh yang tidak tahu rencana-rencana iblis!

Kekhawatiran Paulus di Troas
12Ketika saya tiba di Troas dalam rangka memberitakan Kabar Baik

tentang Kristus, TUHANmembuka kesempatan baik bagi saya. 13Tetapi
saya tidak bisa tenang di situ, karena saya tidak bertemu dengan
saudara kita Titus. Jadi saya mengucapkan selamat tinggal kepada
pengikut-pengikut Kristus yang ada di sana dan pergi ke Makedonia.

Kemenanganmelalui Kristus
14Tetapi syukurkepadaAllah, karenaDiayangselalumemimpinkami

hamba-hamba-Nya ke dalam kemenanganmelalui kuasa Kristus. Allah
memakai kami untukmemperkenalkan Kristus kepada semua orang di
mana saja, jadi pelayanankami seperti bauharumwangi-wangianyang
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tercium ke mana-mana. 15 Bagi Allah, pelayanan kami seperti persem-
bahan yang harum baunya, karena kamimempertaruhkan hidup kami
demi mengabarkan berita tentang Anak-Nya. Dan bagi orang-orang
yang sedang ikut jalan keselamatan, pelayanan kami juga seperti bau
yang harum. Tetapi tanggapan orang-orang yang ikut jalan menuju
kebinasaan sangat berbeda. 16Bagimereka, pelayanankami 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 yangmaumelayani Kristus! 17Banyak guru
palsu yangmenjadikanberita dari Allah sebagai barangyangbisa dijual
demi keuntungan pribadi. Tetapi kami tidak sepertimereka! Kami tahu
bahwa Allahlah yang mengutus kami dan bahwa pelayanan yang kami
kerjakan terbuka di mata-Nya. Karena itulah kami sungguh-sungguh
hanyamengandalkan Kristus dalammemberitakan berita keselamatan
yang dari Allah.

3
Sifat-sifat para hamba Allah

1 Mengenai hal yang saya tulis di atas, jangan sampai kalian pikir
bahwa kami juga membanggakan diri seperti guru-guru palsu itu.
Kami tidak seperti mereka yang memerlukan surat pengantar untuk
memperkenalkan pelayanan mereka kepada jemaat baru. 2-3 Karena
kalianlah yang merupakan surat pengantar kami! Waktu orang-orang
memperhatikan cara hidup kalian, kalianmenjadi 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 men-
gukir nama kalian di dalam hati kami. 4 Kami bisa berbicara seperti
itu karena Kristuslah 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 yangmemampukan kami untukmelayani Dia. 6Karena
Dialah yangmemampukan 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
membuatkitahidup tetapimembawakitakepadakematian. Sedangkan
Roh Allahmembawa kita kepada kehidupan!

Perjanjian yang baru lebihmulia dari perjanjian yang lama
7Memangperjanjian†yang lamadiukirpadabatudandisertaidengan

kemuliaan Allah. Tetapi biarpun begitu, perjanjian tersebut membawa
kita kepadakematian. Padawaktuperjanjian itudiberikan, sinar kemu-
liaan terpancar dari muka Musa, sehingga orang Israel tidak bisa terus
memandang wajahnya. Tetapi sinar kemuliaan itu hanya sementara
saja. 8 Jadi, kalau perjanjian yang lama disertai dengan kemuliaan,
* 3:2-3 batuPaulusmembandingkandenganhukumTauratyangdiberikanAllahkepadaMusa,
yang tertulis pada loh batu (Kel. 24:12; 25:16). † 3:7 PerjanjianDalamayat 7-11 secara harfiah
disebut, “Pelayanan.”
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tentu lebih mulia lagi kemuliaan perjanjian yang baru yang berasal
dari Roh Allah! 9Maksud saya adalah: Kalau perjanjian yang lama—
yang membawa hukuman kepada kita, mempunyai kemuliaan, tentu
lebih mulia lagi kemuliaan dari perjanjian yang baru yang membuat
kita dibenarkan di hadapan Allah. 10 Sebenarnya perjanjian yang lama
itu— yang dulu dianggap mulia, sekarang tidak begitu mulia lagi kalau
dibandingkan dengan perjanjian yang baru— yang jauh lebih mulia.
11Karena kalau perjanjian yang lama— yang sekarang diganti dengan
yang baru, diberikan dengan kemuliaan, maka perjanjian yang selama-
lamanya pastilahmempunyai kemuliaan yang lebihmulia.

12Oleh karena kami sangat yakin akan apa yang kita harapkan dari
Allah, maka kami berani sekali memberitakan tentang perjanjian yang
baru ini. 13 Kami tidak seperti Musa 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. Bahkansampai sekarangpun, ketikaanak-anakmereka
membaca buku Perjanjian Lama, sepertinya kain selubung itu masih
menutupi pikiran mereka sehingga mereka tidak bisa mengerti apa
maksudnya. Karena kain selubung itu hanya bisa disingkirkan ketika
seseorang percaya kepada Kristus. 15 Tetapi kasihan, sampai hari ini
ketika mereka membaca Hukum Musa, seperti masih ada kain yang
menutupi pikiran mereka. 16 Akan tetapi ketika seseorang bertobat
dan mengikut Tuhan Yesus, maka kain itu akan Allah singkirkan dari
pikirannya. 17Dan sinar kemuliaan yang memancar dari Tuhan Yesus
kepada kita menggambarkan Roh Kudus. Dan di mana ada Roh Tuhan,
di situ ada kebebasan dari peraturan dan hukum yang lama itu. 18 Jadi,
dengan muka yang tidak lagi berselubung, kita semua memandang
kepada Tuhan danmemancarkan kemuliaan-Nya. Kita menjadi seperti
cermin! Dengan demikian Tuhan Yesus— yaitu oleh Roh-Nya, men-
gubahkankita sehinggakitamenjadi semakin sempurnamemancarkan
kemuliaan-Nya.

4
Harta rohani dalam bejana tanah liat

1 Allah memberikan tugas pelayanan ini kepada kami hanya oleh
karena kebaikan hati-Nya. Oleh karena itulah kami tidak pernah putus
asa! 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 untuk menyenangkan manusia. Sebaliknya kami tetap menga-
jarkan hal-hal yang benar dengan terus terang. Dan secara terus terang
pulakamimaumenunjukkankepadaorang lain siapakami sebenarnya.
Dengan begitu mereka bisa menilai kami sesuai dengan hati nurani
mereka di hadapanAllah. 3KalauKabar Baik yang kami beritakan tidak
masuk akal bagi sebagian orang karena pikiran mereka seperti masih
tertutup dengan kain selubung tersebut, nyatalah bahwa mereka itu
adalah orang yang menuju kebinasaan. 4 Karena penguasa* dunia ini
sudah membuat buta mata hati mereka, sehingga mereka tidak bisa

* 4:4 Penguasa dunia ini Secara harfiah, “dewa dunia ini,” maksudnya iblis.
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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 bahwaKristus Yesus adalah
Penguasa hidup kita, dan kami hanyalah pelayan yang hina untuk
kaliankarenakehendakYesus. 6KarenaAllahyangsudahberkata, “Dari
dalam kegelapan hendaklah terang memancarkan sinarnya.” Dialah
yang sudah memancarkan terang-Nya di dalam hati kita supaya kita
bisa mengerti dan melihat kemuliaan Allah yang terpancar dari wajah
Kristus. 7 Tetapi harta rohani yang indah itu sudah diisi di dalam diri
kita yang hanya seperti bejana-bejana tanah liat. Dengan begitu sudah
nyata bahwa kuasa yang luar biasa itu berasal dari Allah— bukan dari
diri kita sendiri.

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! 9Ketika
kami dianiaya, kami tetap yakin bahwa Allah tidak akanmeninggalkan
kami sendirian. Dan biarpun kami sering dipukuli dan berulang kali
dibanting ke tanah, tetapi Allah selalu menolong kami sehingga kami
tidak sampai mati. 10 Jadi melalui penderitaan yang kami alami secara
badani, kami menunjukkan bahwa kami bersatu dengan Yesus dalam
kematian-Nya. Dengan demikian kuasa kehidupan Yesus juga terlihat
dalam tubuh kami. 11 Ya, memang kami masih hidup! Tetapi karena
melayani Yesus, hidup kami selalu terancam. Hal itu terjadi kepada
kamisupayakuasakehidupanYesus jugabisa terlihatdalamtubuhkami
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 menghidupkan 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 Allahmenghendaki penderitaan kami itu su-
paya berita tentang kebaikan hati-Nya semakin disebarluaskan kepada
banyakorang, sehingga semakinmelimpahucapan syukurkepada-Nya.
Dengan begitu Allah semakin dimuliakan.

Hidup berdasarkan keyakinan
16 Karena itu kami tidak putus asa! Biarpun secara badani kami

semakin lemah, tetapi secara rohani kami terus diperbarui setiap hari!
17 Karena semua kesusahan yang kami alami sekarang hanyalah se-
mentara dan sebenarnya boleh dianggap ringan. Tetapi justru ke-
susahan itu sedang menghasilkan bagi kami kemuliaan surgawi yang
akan tahan untuk selama-lamanya dan yang tidak bisa dibandingkan
dengan apa pun! Karena begitu mulianya, maka semua penganiayaan
dan penderitaan yang sekarang kami alami tidak perlu dipikirkan lagi!
✡ 4:13 Mzm. 116:10 † 4:13 keyakinan yang sama Secara harfiah, “roh keyakinan.” Kata ‘roh’
di sini bukanmenunjukkan Roh Kudus, tetapi menunjukkan sifat pikiran.
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18 Jadi, sekarang kami memikirkan hal-hal yang tidak kelihatan, dan
hal-hal yang kelihatan kami tidak pikirkan. Karena yang kelihatan
hanya sementara saja, tetapi yang tidak kelihatan tahan sampai selama-
lamanya.

5
1 Saya berkata seperti itu karena kita tahu bahwa tubuh duniawi kita

seperti tenda yang dipakai untuk sementara saja, lalu binasa. Tetapi
ketika hal itu terjadi, Allah sudahmenyediakan tubuh surgawi bagi kita
— yaitu tubuh seperti rumah yang tidak dibangun oleh manusia dan
yang tetap ada sampai selama-lamanya. 2Karena dalam tenda kita yang
kita diami sekarang ini, kita seringmengeluh. Karena itulah kita sangat
merindukan tubuh surgawi— yang akan kita pakai seperti memakai
pakaian baru. 3-4 Jadi selama kitamasih tinggal di dalam tubuh duniawi
ini, kita mengeluh karena kita merasakan tubuh ini seperti beban yang
berat. Tetapi bukan kemauan kita untukmelepaskan tubuh duniawi ini
dan hidup seperti roh tanpa badan. Kita ingin segera memakai tubuh
surgawi. Kalau hal itu terjadi, tepatlah Firman Allah yang berkata,
“Kuasa kematian sudah dikalahkan”* oleh kuasa kehidupan. 5Hal itu
sudah Allah sediakan bagi kita! Dan Dia memberikan Roh-Nya kepada
kita untukmenjamin semuanya bagi kita.

6 Karena itulah kita selalu tabah dengan penuh keyakinan. Karena
kita tahu bahwa selama kita masih mendiami tubuh duniawi ini, kita
masih belum bisa tinggal bersama Tuhan Yesus. 7Karena hidup ini kita
jalani hanya oleh karena percaya penuh kepada semua janji Allah—
bukan hanya kepada hal-hal yang kelihatan! 8 Karena itulah seharus-
nya kita selalu tabah dengan penuh keyakinan bahwa saat kita tidak
lagi memakai tubuh duniawi ini, kita sudah tinggal bersama Tuhan.
9 Karena itu jugalah kita harus selalu berusaha supaya tujuan hidup
kita yang utama adalah untuk menyenangkan hati Allah— baik ketika
kita masih di dalam tubuh duniawi maupun ketika kita sudah di dalam
tubuh surgawi. 10 Karena kita semua pasti akan berdiri di hadapan
takhta pengadilan Kristus — di mana kita akan menerima balasan
setimpal dengan apa yang kita perbuat selama kita ada di dalam tubuh
duniawi, dan memberikan pertanggung-jawaban atas perbuatan kita
yang baik maupun yang jahat.

Utusan-utusan Allah yang membawa berita bahwa manusia dengan
Allah bisa berdamai

11 Jadi, karena kami pelayan-pelayan TUHAN mengerti arti ‘takut
akan TUHAN’, kami berusaha meyakinkan setiap orang tentang berita
keselamatan. Allah tahu kesungguhan hati kami 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 melayani di antara kalian. Den-
ganbegitu kalianmempunyai jawabankepada guru-gurupalsu itu yang
lebihmembanggakan hal-hal yang kelihatan daripada hati nurani yang

* 5:3-4 Paulus menggunakan kata-kata dalam Yesaya 25:8. Dia juga mengutip ayat itu dalam
1Kor. 15:54.
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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 Kristus yangmenguasai hidup kami, maka kami
yakinbahwaKristus sudahmatiuntuk semuaorang. Artinyakita semua
yang bersatu dengan Dia secara rohani juga sudah mati terhadap cara
hidup kita yang lama. 15Dan Kristus mati untuk semua orang, supaya
kita yang masih hidup tidak hidup lagi hanya untuk diri kita sendiri,
tetapi hidup bagi Dia yang sudahmati dan hidup kembali bagi kita.

16 Oleh karena itu, sejak kami mengerti tentang semua itu, kami
tidak lagi bisa menilai seseorang menurut penilaian manusia duniawi.
Dulu memang kami menilai Kristus menurut penilaian manusia, tetapi
sekarang tidak lagi demikian. 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 Allah sendiri
— yang dengan perantaraan Kristus sudah membuat kita berdamai
kembali dengan Dia. Lalu Dia mengutus kami untuk memberitakan
tentang perdamaian itu. 19 Yang kami beritakan adalah bahwa Allah
— lewat kematian Kristus, sudah membuka jalan bagi setiap orang di
dunia ini untuk berdamai dengan Allah. Bagi kita yang sudah bersatu
dengan Kristus, Allah tidak lagi memperhitungkan dosa dan kesalahan
kita. Itulah berita perdamaian yang Allah percayakan kepada kami!
20 Artinya kami sudah menjadi utusan-utusan Kristus Yesus — Raja
kita. Melalui kami Allah mengajak dan memanggil setiap kalian untuk
mendengarkanberita ini: AtasnamaKristusYesusberdamailahdengan
Allah! 21 Ingatlah bahwaKristus sama sekali tidak pernah berbuat dosa,
tetapi Allah sudah membuat Dia diperlakukan seperti orang berdosa
demi menanggung dosa kita. Allah melakukan itu supaya kita yang
bersatu dengan Kristus dibenarkan di hadapan Allah.

6
1 Jadi sebagai utusan-utusan Allah, kami mengajak setiap kalian:

Janganlah sia-siakan kabar tentang kebaikan hati Allah yang sudah
diberitakan kepada kalian. 2Karena Allah berkata,
“Aku sudahmendengarkan permohonan kalian tepat pada waktunya,

dan Aku sudahmemberikan pertolongan
kepada kalian pada hari keselamatan.”✡

Jadi kami memberitakan kepada setiap kalian: Sekarang inilah ‘waktu
yang tepat’ itu, dan hari inilah ‘hari keselamatan’ yang tepat bagimu!

3 Jadi kami utusan-utusan TUHAN berusaha supaya cara hidup kami
tidak menjadi penghalang bagi orang lain untuk menerima berita ke-
selamatan. Karena kami tidak mau pelayanan kami tercela. 4 Karena
itu dalam segala keadaan kami berusaha untuk menunjukkan kepada
setiap orang bahwa kami hidup dengan cara yang sepantasnya sebagai
pelayanAllah— yaitu kami bertahandalampenganiayaan, kemiskinan,
atau kesusahan. 5 Kami sering dipukuli dan dipenjarakan. Orang-
orang menjadi kacau dan menyerang kami. Kami terpaksa bekerja
keras untukmencari nafkah. Sering kali hidup kami terancam sehingga
kami tidak bisa tidur padamalamhari dan tidakmempunyaimakanan.
✡ 6:2 Yes. 49:8
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6 Biarpun begitu, kami terus berusaha untuk hidup dengan hati yang
bersih, bijaksana, sabar, dan murah hati. Kami bersandar kepada Roh
Kudus, dan berusaha mengasihi semua orang dengan hati yang tulus.
7 Kami selalu mengajar yang benar, dan mengandalkan kuasa Allah.
Kami memakai semua perlengkapan perang rohani yang diberikan
kepada orang-orang yang hidupnya benar— baik untuk membela diri
dan untukmenyerang penguasa gelap.

8 Karena dalam pelayanan kami ada orang yang menghargai kami,
tetapi ada juga yang menghina kami. Ada yang memuji kami, tetapi
ada juga yang menjatuhkan nama baik kami. Biarpun begitu kami
terus mengajarkan yang benar, namun masih tetap ada yang mengata-
ngatai kami sebagai pembohong. 9Walaupun kami sudah dikenal, kami
diperlakukan seperti orang yang belum pernah dikenal. Sepertinya
kami sudah mati, tetapi lihatlah, kami masih tetap hidup. Kami sering
dihukumdengancaradipukuli, tetapi tidakmati. 10Biarpunkami sering
mengalami kesedihan, tetapi kami tetap bersukacita. Kami sangat
miskin, tetapi sebenarnya pelayanan kami membuat banyak orang
menjadi kaya secara rohani. Kami tidak mempunyai apa-apa, tetapi
sebenarnya kamimempunyai segala sesuatu.

11Dengan berkata semuanya itu, Saudara-saudari saya yang kekasih
yang ada di Korintus, kami sudah berbicara secara terbuka dan hati
kami juga terbuka selebar-lebarnya terhadap kalian. 12 Kalau ada
yang menghalangi hubungan kita, bukan kami yang kurang mengasihi
kalian! Tetapi apakah hati kalian sudah tertutup bagi kami? 13 Saya
berbicara kepada kalian sebagai anak-anak yang saya kasihi. Jadi,
sebagai balasan kasih kami terhadap kalian, bukalah hati kalian untuk
kami!

Umat Allah sebagai Rumah Allah yang suci
14 Janganlah kita menjadi terikat dengan orang-orang yang tidak

percaya kepada Yesus, karena orang yang hidupnya benar tidak bisa
bekerjasama dengan orang yang hidupnya tidak benar. Sebagai contoh,
kuasa gelap tidak bisa bersatu dengan kuasa terang. 15 Kristus tidak
bisa sepaham dengan iblis!* Orang yang percaya kepada Kristus tidak
bisa bersahabat dengan orang yang tidak percaya kepada-Nya. 16 Dan
sungguh sangat tidakpantasmenaruhberhala-berhaladi dalamRumah
Allah. Tetapi bagi Allah yang hidup, kita adalah seperti Rumah Allah,
karena Dia hidup di antara kita— seperti yang Allah katakan,
“Aku akan hidup bersamamereka

dan berjalan bersamamereka.
Aku akanmenjadi Allahmereka,

danmereka akanmenjadi umat-Ku.”✡
17 “Jadi, keluarlah dari antara orang-orang yang jahat itu

dan pisahkanlah diri kalian masing-masing dari mereka, kata
TUHAN.

Janganmenyentuh barang najis mereka,
maka Aku akanmenerima kamu.”✡

18Karena TUHAN YangMahakuasa berkata:
“Aku akanmenjadi Bapamu,

* 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
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dan kalian akanmenjadi anak-anak-Ku laki-laki dan anak-anak-Ku
perempuan.”✡

7
1 Saudara-saudari saya yang terkasih, oleh karena Allah sudah mem-

berikan janji-janji yang sungguh indah, maka sudah sepantasnyalah
kita berusaha menjaga tubuh dan roh kita supaya bersih dari semua
hal yang najis. Takut dan hormatlah kepada Allah! Oleh karena itu
marilah kita semakin disempurnakan menjadi semakin seperti serupa
Allah dalam kekudusan-Nya.

Sukacita Paulus
2 Saya mohon kalian terus membuka hati kalian untuk kami! Kami

tidak pernah berbuat salah kepada siapa pun di antara kalian, atau
menyesatkan kalian, atau memanfaatkan kalian untuk mendapatkan
uang. 3Saya berkata begitu bukan untukmenyatakan kesalahan kalian.
Karena seperti yang sudah pernah saya katakan, kalian sudah menda-
pat tempat yang istimewa di dalam hati kami! Biarpun kita saling ber-
jauhan, tetapi kalian selalu dekat di hati kami— sampai kami rela mati
dianiaya demi kalian. 4 Saya sangat mempercayai dan membanggakan
kalian, karena kalian adalah hasil pekerjaan pelayanan kami. Karena
kalian juga, sukacita kami melimpah dan kami semakin dikuatkan
dalam semua penderitaan kami.

5 Saya berkata begitu karena waktu kami tiba di Makedonia, kami
sama sekali tidak bisa tenang. Berbagai penderitaan menyerang kami
baik dari luar maupun dari dalam diri kami. Dari luar sering meng-
hadapi pertengkaran, dari dalam sering ketakutan. 6 Tetapi Allah yang
selalu menghibur umat-Nya yang putus asa, menguatkan kami juga
dengankedatanganTitus. 7KedatanganTitusbukanhanyamenguatkan
kami, tetapi saya lebih bersukacita lagi ketika dia memberitahukan
tentang kerinduan kalian untuk bisa bertemu lagi dengan saya, dan
bagaimana kalian sungguh-sungguh menyesal 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 sudahmembuat kalian berto-
bat. Berarti kalian bersedih sesuai dengan kehendak Allah. Dan hal itu
tidakmembuat kalian putus asa, tetapi semakin kuat. 10Karena kesedi-
han yangdikehendaki Allahmembuat kita bertobat danmemimpin kita
kepada keselamatan. Dan kita tidak perlu lagi menyesali kesedihan
itu, tetapi bersyukur karena kita menjadi lebih dekat kepada TUHAN.
Tetapi kesedihan yang berasal dari dunia ini hanya akanmenjebloskan
kita kepada kematian rohani. 11 Jadi sekarang perhatikanlah hasil dari
kesedihan yang sesuai dengan kehendak Allah itu: Yaitu sekarang
kalian lebih bersungguh-sungguhmengikuti kemauan TUHAN,
kalian sudah berusaha membuktikan bahwa kebanyakan dari kalian

tidak bersalah,
✡ 6:18 2Sam. 7:14; 7:8
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kalian lebih benci dan takut berbuat dosa,
kalian lebih rindu dan bersemangat akan apa yang baik dan adil,
dan kalianmemberi hukuman kepada pihak yang salah.
Jadi kalian sudah menunjukkan banyak bukti bahwa kebanyakan dari
kalian tidakbersalahdalammasalah itu. 12Sayamaukalian tahubahwa
alasan saya untuk menulis surat itu bukan untuk menyatakan siapa
yang bersalah kepada siapa. Tetapi saya menulis surat itu supaya di
hadapanAllah kalianmendapat kesempatanuntukmenyatakanbetapa
besar kesungguhan hati kalian untuk mengikut kami. 13 Karena itu,
waktu kamimendengar berita itu dari Titus, kami sangat dikuatkan.
Dan kami bukan hanya merasa dikuatkan, tetapi kami lebih

bersukacita lagi karenamelihat Titus sangat bersukacita, karena kalian
semua sudah membuat hatinya lega dan tenang. 14Memang, sebelum
dia mengunjungi kalian, saya sudah memberitahukan banyak hal
yang baik tentang kalian jemaat Korintus. Dan sekarang saya senang di
manaTitus sudahmembuktikan semuapujianyang saya sampaikan itu.
Sebagaimana saya selalu terus terang mengatakan ajaran yang benar
kepada kalian, begitu juga pujian saya tentang kalian yang pernah
saya katakan kepada Titus sudah terbukti benar. 15 Dan kasihnya
kepada kalian semakin dalam setiap kali dia mengingat cara kalian
mendengarkan dia, dan bagaimana kalianmenyambut dia dengan rasa
takut dan hormat. 16 Saya bersukacita karena saya bisa mempercayai
kalian dalam segala hal.

8
Caramemberi bantuan dana sesuai dengan kehendak Allah

1Dan 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 sehingga mereka memberi bantuan dana dengan
sangat murah hati. Biarpun mereka sangat miskin, tetapi mereka
menjadi kaya dalam hal memberi. 3 Saya bersaksi bahwa mereka
memberi di luar kemampuanmereka, sampai mereka semakinmiskin.
Danmerekamemberi denganhati yang rela. 4Bahkanmerekaberulang
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 ambil
bagian dengan cara yang tidak kami sangka-sangka— dimana sebelum
merekamemberi, merekamenyerahkan diri dulu kepada TUHAN, baru
kepada kami rasul-rasul-Nya. Hal yang luar biasa ini mereka lakukan
sesuai dengan kehendak Allah!

6 Karena itulah kami minta Titus untuk meneruskan pelayanan ini,
karena pada awalnya dialah yang sudah memulainya oleh karena ke-
baikan hati Allah. 7 Kalian sudah sangat diberkati dalam segala hal,
sehingga kalian berlimpah-limpahdalamberbagai kemampuankhusus
yang diberikan Roh Allah:
Kalian sungguh luar biasa percaya kepada Kristus,
kemampuan berbicara kalian sungguh luar biasa,
dan hikmat kalian luar biasa.
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Semangat kalian untuk TUHAN juga luar biasa,
dan kasih kalian sangat dalam untuk kami.
Oleh karena itu, dalam kesempatan ini hendaklah kemurahan hati
kalian juga semakin luar biasa!

8 Yang saya tuliskan ini bukanlah suatu perintah. Tetapi oleh karena
jemaat lain sudahmenunjukkan semangat yang luar biasa untukmem-
bantu saudara-saudari kita seimandiYerusalem,maka sudahwaktunya
kalian membuktikan bahwa kalian juga sungguh-sungguh mengasihi
saudara-saudari kita itu. 9Karena kalian sudahmengenal kebaikanhati
Tuhan kita Kristus Yesus: Biarpun Dia sangat kaya, tetapi demi untuk
menyelamatkan kita, Dia pernah menjadi miskin— bahkan menjadi
orang yang paling miskin, supaya kita menerima semua kekayaan
rohani!

10-11 Jadi inilah nasihat saya tentang apa yang terbaik bagi kalian
dalam pelayanan ini: Tahun lalu kalian menjadi jemaat pertama yang
relamenyumbangkansesuatudanyangmemulaimengumpulkandana.
Oleh karena kalian sudah menjadi teladan bagi jemaat-jemaat lain,
sebaiknya selesaikanlah pelayanan yang kalian sudah mulai itu. Biar-
lah kalian masing-masing melakukannya dengan hati yang rela seperti
waktu itu, dan berikanlah apa saja sesuai dengan kemampuanmu.
12 Karena kalau seseorang ingin memberikan bantuan, maka Allah
akanmenerimaapayangdiberikanorang itumenurutkemampuannya.
Karena TUHAN tidak pernah menuntut kita untuk memberi di luar
kemampuan kita. 13Dan kami memang tidak mau kalian berkekuran-
gan 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 wak-
tunya mereka berkelimpahan dan kalian berkekurangan, dan mereka
juga bisa mencukupi kekurangan kalian. Dengan demikian kebutuhan
hidup kita sama-sama tercukupi. 15 Jadi bisa terjadi lagi seperti yang
tertulis dalam Kitab Suci,
“Pada waktu itu, orang-orang yangmengumpulkan banyakmanna

tidakmengalami kelebihan,
danmereka yangmengumpulkan sedikit

tidakmengalami kekurangan.”✡
Tentang pelayanan Titus dan kedua temannya

16Sayabersyukur kepadaAllah karenaDia sudahmenaruhkeinginan
yang kuat di dalam hati Titus untuk menolong kalian— sama seperti
yang ada di dalam hati saya. 17 Karena waktu kami meminta dia
untukmengunjungi kalian lagi, dia senang sekali, karena sebelumkami
bertanya, dia sudah merindukan kalian dan berencana pergi untuk
melihat kalian. 18BersamaTitus kami jugamengutus salah satu saudara
seiman yang lain — yang sangat dipuji oleh semua jemaat karena
pelayanannya dalam memberitakan Kabar Baik. 19 Selain itu, saudara
itu juga dipilih oleh jemaat-jemaat di sini untuk ikut bersama kami
membawa sumbangan itu ke Yerusalem. Kami berharap sumbangan
itu akanmemuliakan TUHANdan juga akanmembuktikan bahwa kami
sungguh-sungguh mau menolong. 20 Jadi agak banyak orang yang
✡ 8:15 Kel. 16:18
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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. 21Karena kami sedang berusaha
melakukan yang benar— baik di hadapan TUHANmaupunmanusia.

22 Bersama mereka berdua, kami juga mengutus seorang saudara
seiman yang sudah berkali-kali membuktikan bahwa dia selalu berse-
dia membantu. Bahkan sekarang dia sangat bersedia lagi untuk mem-
bantu karena dia sangat mempercayai kalian.

23 Kalau ada orang yang bertanya tentang Titus, katakanlah bahwa
dia adalah sahabat saya yang bekerja bersama saya untuk membantu
kalian. Dan tentang saudara-saudara seiman yang lain, mereka diutus
oleh jemaat-jemaat di sini dengan tujuan memuliakan Kristus. 24Oleh
karena itu, hendaklah kalian tunjukkan kepada mereka bahwa kalian
sungguh-sungguh mengasihi semua saudara-saudari seiman. Dengan
begitu, para jemaat di sini akan mendengar kesaksian tentang kalian
sehingga terbukti kenapa kami selalu membanggakan kalian.

9
Dorongan untuk membantu saudara-saudari seiman yang berkeku-

rangan
1 Memang dalam surat ini, saya tidak perlu mendorong kalian un-

tuk ikut ambil bagian dalam pelayanan ini kepada umat Allah di
Yerusalem, 2 karena saya tahu kalian selalu siap sedia memberikan
bantuan. Bahkan saya sudah mendorong jemaat-jemaat di Makedonia
denganmembanggakan kalian. Sayamemberitahukan bahwa kalian di
provinsi Akaya sudah siap memberi sumbangan sejak tahun lalu. Dan
semangat kalian sudahmenggerakkan hati sebagian besar dari mereka
untuk ikut ambil bagian. 3 Tetapi saya mengutus ketiga saudara itu
kepada kalian supaya cerita kami yang membanggakan kalian jangan
dianggap omong kosong saja. Saya mau supaya sumbangan kalian
benar-benar sudah siap— seperti yang sudah saya beritahukan kepada
mereka. 4 Karena kalau ada saudara-saudara seiman dari Makedonia
yang datang bersama saya, dan mereka melihat bahwa kalian belum
siap, maka kami akan malu! Tentu kalian juga akan malu, kalau apa
yang kami banggakan tentang kalian dengan begitu yakin ternyata
omong kosong. 5 Karena itulah saya mendorong ketiga saudara itu
mendahului kami. Mereka akan membantu kalian untuk mempersiap-
kan dana yang sudah kalian janjikan, supaya dana itu sudah siap pada
waktu kami tiba. Dengan begitu, dana dari kalian akan benar-benar
dianggap sebagai pemberian sukarela dan bukan paksaan.

6 Perhatikanlah ini: Orang yang menanam sedikit akan menuai
sedikit, dan orang yang menanam banyak akan menuai banyak!
7 Hendaklah setiap kalian memberi dengan hati yang rela. Jangan
memberi dengan hati yang sedih atau paksaan, karena Allahmengasihi
orang yang memberi dengan hati yang senang. 8 Ingatlah bahwa Allah
sanggup menunjukkan kebaikan hati-Nya kepadamu dalam segala hal,
sehingga keperluanmu selalu tercukupi— bahkan lebih dari cukup!
Dengan begitu kamu lebih sanggup lagi melakukan hal-hal yang baik.
9 Seperti yang dikatakan Kitab Suci,



2 Korintus 9:10 431 2 Korintus 10:5

“Orang-orang yang hidupnya benar seperti petani yang menaburkan
benih.

Mereka sering memberi dengan murah hati kepada orang-orang
miskin.

Perbuatan-perbuatan baik mereka itu tidak akan pernah dilupakan
oleh TUHAN.”✡

10 Jadi sebagaimana Allah menyediakan bibit bagi penabur dan hari
demi hari memberikan makanan untuk kita makan, demikian juga Dia
akanmemberkati kamudenganberlimpah-limpah. Maksud saya, kamu
akan dimampukan untuk memberi dengan murah hati kepada orang-
orang lain, lalu perbuatan-perbuatan baikmu itu akan menghasilkan
banyak kebaikan di hadapan TUHAN. 11 Jadi kamu akan diperkaya
dalam segala hal, sehingga kamu selalu sanggup memberi dengan mu-
rah hati. Dan pemberianmu melalui dana yang kami kumpulkan akan
membuat semakin banyak orang yang bersyukur kepada Allah.

12 Pelayanan kita ini tidak hanya mencukupi kebutuhan umat Al-
lah di Yerusalem, tetapi akan membuat semakin banyak orang yang
bersyukur kepada Allah. 13 Karena pelayananmu ini, saudara-saudari
kita akanmemuji Allah. Karena kemurahan hati kalian kepadamereka
dan kepada semua orang yang membuktikan bahwa kalian sungguh-
sungguh hidup sesuai dengan Kabar Baik tentang Kristus. 14Dan ketika
mereka berdoa, mereka akan mendoakan kalian dengan penuh kasih,
karena ternyata Allah sangat luar biasa menunjukkan kebaikan hati-
Nya kepada kalian. 15 Syukur kepada Allah atas hadiah terbesar yang
diberikan-Nyakepadakita—yaituKristus sendiri! Nilaihadiah 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
kepadakaliandengankelembutandankerendahanhatiKristus 2supaya
kalian tidak terpengaruh dengan orang-orang yang menyangka bahwa
saya dan teman sekerja saya bekerja dengan cara duniawi. Karena
waktu saya datang, saya berencanamenentang 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 rohani. Keampuhan senjata
kamiberasaldariAllah. Karena itulahkamibisamenghancurkansegala
macam perlawanan dan serangan musuh— yaitu iblis.* Jadi kami
merebut orang-orang yang sudah ditawan oleh iblis dan mengalahkan
perdebatan musuh 5 dan semua kesombongan manusia yang menjadi
penghalang bagi manusia itu sendiri untuk mengenal Allah. Seperti
pasukan tentara yang menawan musuh-musuh mereka, kami juga

✡ 9:9 Mzm. 112:9 * 10:4 perlawanan… Secara harfiah, “benteng-benteng.” Kata ini adalah
kiasan yangmenggambarkan berbagaimacamperlawanan dan serangan dari semua penguasa
kerajaan gelap— yang sangat kuat dan diatur oleh iblis.
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mengalahkan semua pikiran yang menentang ajaran tentang Kristus,
supaya orang lain disiapkan untuk taat kepada-Nya. 6 Jadi waktu kami
datang, kamiakan siapmenghukumsetiaporangyang tidak taat kepada
Kristus. Tetapi sebelumnya, sebaiknya kalianlah yang memulai untuk
taat sepenuhnya kepada-Nya!

7Kebanyakankalianhanyaberpikir tentanghal-hal yang jasmani dan
tidak menyadari hal-hal yang rohani! Dan di antara kalian ada orang-
orang yang membanggakan dirinya sebagai pelayan Kristus. Seharus-
nya mereka menyadari bahwa kami juga pelayan Kristus! 8Kalau saya
dianggap terlalu bangga atas kuasa yang diberikan Tuhan kepada kami,
saya masih tidak merasa bersalah. Karena Tuhan benar-benar sudah
memberikan kuasa kepada kami untuk membangun keyakinanmu—
bukan untuk menghancurkan! 9-10 Saya berkata begitu karena ada
yang sudahmengatakan, “Paulusmenegur kita dengan tegas danpenuh
kuasa dalam surat-suratnya. Tetapi kalau dia bersama kita, dia lemah
dan sama sekali tidak pandai berkhotbah.” Kalaubegitu, 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 perhatikanwaktu saya datang lagimengunjungi kalian— seperti
yang sudah kalian baca dalam surat-surat saya!

12 Orang-orang yang menentang kami membanggakan diri dengan
berkata mereka juga utusan Kristus seperti kami. Tetapi saya sebagai
utusan Kristus tidak mau membandingkan diri saya dengan mereka.
Mereka senang membandingkan kemampuan khusus mereka dengan
kemampuan khusus orang lain — termasuk kami. Mereka bangga
dengankemampuankhususmereka, tetapi kelakuanmereka itukurang
bijaksana.†

13-14 Saya tidak akan membanggakan diri dengan cara yang kurang
bijaksana, tetapi saya pantas bangga karena luasnya daerah pelayanan
yang diberikan Allah kepada kami. Karena kamilah yang pertama
menyampaikan Kabar Baik tentang Kristus kepada kalian, jadi daerah
kalian juga termasuk daerah pelayanan kami. Jadi kami bukan seperti
orang yang mau merampas daerah pelayanan dari orang yang sudah
membuka daerah pelayanan tertentu. 15 Kalau rasul Kristus yang lain
sudah membuka suatu daerah pelayanan, saya tidak membanggakan
diri dengan berkata, “Daerah itu adalah daerah pelayanan saya.” Tetapi
harapan kami adalah bahwa keyakinan kalian kepada Kristus akan
terus bertumbuh, sehingga pelayanan kita bersama akan semakin
berkembang dan bertambah luas menurut kehendak Tuhan. 16Dengan
begitu kamibisamenyampaikanKabarBaik kepadaorang-orangdi luar
daerah kalian. Akhirnya akan menjadi jelas bagi semua orang bahwa
kami tidak perlumembanggakanpelayanan yang sudahdilakukan oleh
utusan Kristus yang lain. 17Karena Kitab Suci menuliskan, “Orang yang
mau bangga, berbanggalah hanya tentang apa yang Tuhan perbuat—
bukan membanggakan dirinya sendiri!”✡ 18 Karena orang yang mem-
† 10:12 Ayat 12 Secara harfiah ayat ini: Tentu saja kami tidak beranimembanggakan diri kami
sendiri atau membandingkan diri kami dengan orang yang menganggap dirinya tinggi. Waktu
mereka membuat ukuran untuk diri mereka sendiri, lalu ukuran itu mereka gunakan untuk
mengukur dirimereka sendiri danorang lain, kelakuanmereka itu kurangbijaksana. ✡ 10:17
Yer. 9:24; 1Kor. 1:31
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banggakan dirinya dengan berkata, “Saya diutus Kristus,” perkataan-
nya itu belum tentu benar. Lebih baik kita menunggu waktunya Tuhan
akan menunjukkan pekerjaan pelayanan siapa yang sungguh-sungguh
berkenan kepada-Nya.

11
Paulus tidak bekerja seperti rasul-rasul palsu

1 Saya mohon kalian sabar terhadap saya, karena saya mau menulis
sesuatu yang dapat dianggap kurang bijaksana. Memang kalian sudah
sangat sabar untuk membaca surat ini sampai bagian ini! 2 Sebelum
saya menyampaikan hal itu,* perlu saya beritahukan bahwa Allah
menghendaki saya untuk terus menjaga kalian dengan ketat supaya
kalian tetap setia kepada Kristus. Karena Kristus menganggap seluruh
kesatuan jemaat seperti calon istri-Nya. Jadi saya yang sudah memper-
tunangkan kalian dengan Kristus seperti seorang perawan yang ditu-
nangkan dengan calon suaminya. Jadi saya seperti bapak yangmenjaga
anak gadisnya supaya tetap setia kepada calon suaminya sampai pada
hari pernikahannya. 3 Tetapi saya takut jangan-jangan kalian tertipu
dan pikiran kalian disesatkan, lalumeninggalkan kesetiaan kalian yang
sungguh-sungguh dan murni terhadap Kristus— seperti Hawa tertipu
oleh kelicikan iblis di Taman Eden.† 4 Karena ternyata kalian san-
gat sabar untuk mendengarkan setiap guru baru yang datang dengan
membawa ajaran tentang Yesus yang berbeda dengan yang kami sudah
ajarkan kepada kalian! Dan kalian bersedia menerima ajaran tentang
Roh Kudus dan Kabar Baik yang berbeda dengan yang kami sudah
sampaikan!

5 Tetapi saya pikir saya tidak kalah hebatnya dari ‘rasul-rasul yang
luar biasa’ itu! 6 Benar, mungkin saya bukan pengkhotbah yang hebat,
tetapi saya tidak kalah dalam bidang pengetahuan. Karena dengan
segala cara, saya dan teman sekerja saya sudah membuktikannya den-
gan jelas kepada kalian.

7Atau apakah sekarang saya dianggap bersalah karena sudah mem-
beritakan Kabar Baik kepada kalian tanpa dibayar?! Kalau begitu,
tolong maafkan saya karena saya merendahkan diri demi kepentingan
kalian! 8 Pada waktu itu saya menerima bantuan dana dari jemaat-
jemaat lain. Mungkin ada yang menganggap bahwa saya mencuri dari
mereka supaya saya bisa melayani kalian. 9 Dan ketika saya bersama
kalian, kalau sayamengalami kekurangan, saya tidakmembebani siapa
pun di antara kalian. Karena beberapa orang saudara dari Makedonia
datang untuk mencukupi keperluan saya. Jadi saya menjaga diri saya
supaya tidak pernah menjadi beban bagi kalian, dan saya akan terus
bersikap seperti itu. 10 Bahkan saya berjanji demi ajaran benar dari
Kristus yang ada dalam diri saya: Keputusan untuk tidak menerima
bantuan dana dari kalian akan terus saya jalankan. Jadi tidak seorang
pun di antara kalian di Akaya yang bisa menghentikan rasa bangga
saya karena tidak menerima bantuan dana dari kalian. 11Kenapa saya
berkata begitu? Apakah kalian pikir itu tandanya saya tidak mengasihi
kalian? Tidak! Allah tahu bahwa sayamengasihi kalian!
* 11:2 hal itu Paulus kembali kepada pokok pembicaraan itu pada ayat 16. † 11:3 iblis di
Taman Eden Secara harfiah, “(si) ular.”
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12 Saya akan terus menjalankan keputusan untuk tidak menerima
bantuandari kalian, karena sayamaumenutupmulut ‘rasul-rasul baru’
itu yang ingin membanggakan diri mereka dengan berkata bahwa
mereka bekerja seperti kami bekerja. 13 Karena mereka adalah rasul
palsu, yang bekerja dengan licik dan menyamar sebagai rasul Kristus.
14Dan hal itu tidak mengherankan. Karena iblis pun sering menyamar
seperti malaikat yang memancarkan sinar terang supaya bisa menipu
manusia sebagai pembawa pesan Allah. 15 Jadi bukan hal yang aneh
kalau hamba-hamba iblis itu membuat diri mereka seperti hamba
Allah. Pada akhirnya nantimereka akanmendapat upahmereka sesuai
dengan apa yangmereka perbuat!

Paulusmerasa terpaksamenceritakan tentang penderitaannya
16 Jadi jangan kalian menyangka bahwa saya juga kurang bijaksana,‡

sama seperti guru-guru baru itu yang suka membanggakan dirinya!
Tetapi kalau masih ada di antara kalian yang menganggap saya kurang
bijaksana, terimalah saya seperti kalian sudah menerima guru-guru
baru itu, supaya saya juga bisa sedikit membanggakan diri. 17 (Memang
tadi saya memakai sindiran. Sebenarnya membanggakan diri tidak
sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi biarlah saya membanggakan diri
dengan meniru perkataan orang yang kurang bijaksana.) 18 Sekarang
ada banyak guru yang membanggakan diri mereka secara duniawi,
jadi biarlah saya juga meniru mereka, 19 karena kalian sangat sabar
mendengarkan kata-kata sombong dari guru-guru yang bodoh itu! Ya
memang, kalian terlalu bijaksana! 20 Itulah sebabnya padawaktu guru-
guru yang baru itumenipu kalian,mengambil harta kalian, danmereka
meninggikan diri dengan memperlakukan kalian seperti kaki-tangan
mereka, kalian sabar dan ikut saja! Bahkan kalian terlalu sabar waktu
mereka menampar muka kalian! 21Memang, kalau saya dan Timotius
dibandingkan dengan guru-guru baru itu, ternyata kami terlalu lemah.
Apakah kalian pikir kami harus malu karena kami tidak menampar
kalian?!
Jadi, hal-hal di mana mereka berani membanggakan diri, saya juga

bisa membanggakan diri dalam hal yang sama. (Tetapi ingatlah bahwa
saya berbicara seperti orang yang kurang bijaksana.) 22Mereka orang
Ibrani— bukan? Saya juga orang Ibrani! Mereka orang Israel? Saya
juga orang Israel! Mereka keturunan Abraham? Saya juga keturunan
Abraham! 23Danmerekamembanggakan diri karenamerekamelayani
Kristus. Saya melayani Kristus lebih dari mereka! (Ucapan saya ini
hanya seperti ucapan orang mabuk!) Saya bekerja keras, mendapat
hukuman penjara, dan dicambuki lebih dari mereka, dan juga lebih
sering hampir mati.

24Orang Yahudi sudah lima kali menghukum saya dengan cambukan
sebanyak tiga puluh sembilan kali — seperti yang diizinkan menu-
rut Hukum Taurat. 25 Dan pejabat pemerintah Roma sudah tiga kali
menghukum saya untuk dipukuli dengan tongkat kayu. Satu kali saya
hampir mati karena dilempari dengan batu. Tiga kali saya mengalami
kapal tenggelam— termasuk satu kali di mana saya berada di laut
sepanjang malam, sampai besok sorenya. 26 Dalam perjalanan sering
‡ 11:16 kurang bijaksana Paulusmenyinggung apa yang dia katakan dalam pasal 10:12-14 dan
11:1.
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kali saya terancam bahaya sungai, bahaya pencuri, bahaya dari bangsa
saya sendiri, dan bahaya dari orang yang bukan Yahudi. Begitu juga
kalau saya berada di kota, di tempat-tempat yang sunyi, atau di laut.
Dan saya juga dalam bahaya ketika bersama-sama dengan orang yang
menyamar sebagai saudara seiman.

27 Saya sering mengerjakan pekerjaan berat dan berjuang keras, dan
sering tidak tidur. Sering kali saya lapar dan haus, dan sering saya
menahan lapar karena tidak ada makanan. Saya sering kedinginan
dan kekurangan pakaian. 28Dan lebih dari semua hal itu, tiap-tiap hari
saya merasa terbeban karena pergumulan-pergumulan tentang semua
jemaat. 29 Jadi waktu sayamendengar ada anggota jemaat yangmerasa
lemah, saya juga ikut merasa lemah. Atau kalau saya mendengar iblis
berhasil menjatuhkan salah satu anggota, amarah saya terbakar dan
hati saya hancur.

30 Karena saya merasa terpaksa membanggakan diri sendiri, lebih
baik saya membanggakan hal-hal yang menunjukkan kelemahan saya.
31Dengan 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 men-
empatkan tentara di seluruh gerbang kota. 33 Tetapi beberapa teman
memasukkan saya ke dalam keranjang besar dan menurunkan saya
lewat jendelayang tinggi yangadapada tembokkota itu— sehingga saya
bisa lari dari dia.

12
Berkat khusus dalam hidup Paulus

1 Saya merasa terpaksa membanggakan diri, walaupun itu tidak ada
gunanya. Jadi saya lanjutkan memberitahukan tentang banyak pengli-
hatan dan pengetahuan tentang hal-hal rohani yang Tuhan nyatakan
kepada saya. 2Ada pengikut Kristus* yang saya kenal yang empat belas
tahun yang lalu diangkat ke tingkat yang paling tinggi di surga. Saya
tidak tahu kalau orang itu benar-benar tubuhnya yang dibawa atau
hanya rohnya saja. Hanya Allah yang tahu hal itu. 3-4 Dan saya tahu
dia dibawa sampai ke Firdaus. Hanya Allah yang tahu kalau tubuhnya
yang dibawa atau hanya rohnya saja. Tetapi di sana dia mendengar
hal-hal mulia! Dan manusia tidak boleh menceritakannya— bahkan
tidak bisa dijelaskan dengan bahasa manusia. 5 Saya bangga atas apa
yang terjadi sama orang itu, tetapi saya tidak mau membanggakan diri
saya sendiri dalam hal seperti itu. Lebih baik saya bangga dengan
kelemahan-kelemahan saya!

6 Kalau saya ingin membanggakan diri karena hal-hal luar biasa
seperti itu, saya tidak 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

* 12:2 pengikut Kristus Paulus sangat tidak maumembanggakan 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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itu! Tetapi nilailah saya lewat perbuatan yang nyata dan ajaran yang
langsung kalian dengar dari saya.

7 Tetapi supaya saya tidak terlalu bangga dengan hal-hal luar biasa
yang Dia nyatakan kepada saya, saya diberikan suatu penyakit yang
menyiksa tubuh saya.† Melalui penyakit itu, Allah mengizinkan iblis
memukul saya supaya saya tidak terlalu membanggakan diri saya.
8 Sudah tiga kali saya memohon kepada Tuhan supaya Dia menyem-
buhkan 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 saya membanggakan
kelemahan-kelemahan saya, supaya saya merasakan kuasa Kristus
melindungi saya. 10Oleh karena itu, sebagai utusan Kristus saya sudah
belajar merasa senang ketika saya mengalami kelemahan, hinaan, ke-
susahan, 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 kurang bijak-

sana, tetapi karena kalianlah saya membanggakan diri seperti itu.
Waktu orang lain menghina saya, seharusnya kalianlah yang memuji
saya, dan bukan saya sendiri. Karena saya merasa bahwa saya sama
sekali tidak kalah kalau dibandingkan dengan ‘rasul-rasul yang luar
biasa’ itu— walaupun sebenarnya saya ini bukan siapa-siapa! 12Kalian
sendiri sudah melihat buktinya bahwa saya adalah rasul ketika kalian
menyaksikan segala macam keajaiban yang saya lakukan lewat kuasa
Tuhan di antara kalian. Dan tugas saya itu saya lakukan dengan penuh
kesabaran. 13Sayamelayani kalian dan jemaat-jemaat lain dengan cara
yang sama. Bedanya hanya satu: Saya tidak pernah menyusahkan
kalianuntukmembiayai saya. Kalauhal itudianggap 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 — su-
paya menjadi seperti anak-anak saya. Memang bukan anak-anak yang
mengumpulkanhartauntukorang tuamereka, tetapi orang tualahyang
mengumpulkan harta untuk anak-anaknya. 15 Jadi, saya dengan senang
hati rela memberikan apa pun yang saya punya demi kepentingan
kalian— bahkan saya rela menyerahkan diri saya sendiri untuk kalian.
Tetapi kalau kasih saya kepada kalian semakin melimpah, masakan
kasih kalian kepada saya semakin berkurang!

16Tetapimungkindi antara kalian adayangberkata, “MemangPaulus
tidakpernahmemintadanadari kitauntukmembiayai hidupnya, tetapi
dia licik dan sudah menipu kita untuk mendapatkan keuntungan.”
17 Hal itu tidak mungkin! Tentu kalian sendiri tahu bahwa saya tidak
pernah menggunakan cara yang licik untuk mendapatkan keuntungan
dari kalian melalui orang yang saya utus kepada kalian. 18 Contohnya,
saya sudahmeminta Titus untukmengunjungi kalian, dan bersama dia
saya mengutus saudara seiman kita. Titus tidak memungut dana dari

† 12:7 suatu penyakit yangmenyiksa tubuh saya Secara harfiah, “duri dalam daging.”
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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 hadapan kalian? Bukan!
Saudara-saudari yang kami kasihi, saya berjanji demi Allah dan demi
persatuankitadalamKristusbahwakamimenulis surat inihanyauntuk
menguatkan 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. 21 Waktu saya datang kembali,
jangan-jangan saya kecewa dan merasa malu di hadapan Allah karena
di antara kalianmasih ada yang hidupnya tidak sesuai dan tidak pantas
sebagai pengikut Kristus. Kalau di antara kalianmasih 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 ternyata pelayanan kami di antara
kalian benar-benar gagal!

13
Peringatan terakhir dan salam

1 Saudara-saudari, kunjungan saya ini adalah yang ketiga kalinya.
Dan saya siapmenyelesaikanperkara-perkara yangmasih adadi 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,
kepadakalian semua—khususnyamereka yangpadawaktu kunjungan
saya yang kedua sudah hidup dalam dosa, saya merasa perlu mem-
peringatkan kembali peringatan yang sudah saya berikan pada waktu
itu: Yaitubahwapadakunjungansayakali ini, siapapundiantarakalian
yang terus hidup dalam dosa tidak akan bebas dari hukuman yang saya
akan berikan sesuai dengan perbuatanmasing-masing! 3Berarti kalian
mendapat kesempatan untuk menyaksikan bukti yang kalian inginkan
— yaitu bahwa Kristus berbicara dengan penuh kuasa melalui saya.
Kristusmemang tidak bekerja dengan lemahdi antara kalian, tetapi Dia
akan menyatakan kuasa-Nya di dalam hidup kalian. 4Kristus memang
kelihatan lemah ketika Dia disalibkan pada kayu salib, tetapi sekarang
Dia hidup melalui kuasa Allah. Kami utusan Kristus juga kelihatan
lemah seperti Dia. Tetapi karena kami bersatu dengan Kristus, kalian
akan menyaksikan kami bertindak dengan kuasa Allah demi kebaikan
kalian.

5 Ujilah diri kalian masing-masing dengan teliti. Periksalah dirimu
sendiri apakah kamu sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, atau
tidak! Apakah kamu yakin bahwa Kristus Yesus hidup bersatu dengan
kamu? Jangan sampai kamu jatuh dalamujian ini! 6Dan saya berharap,
sesudah menguji dirimu sendiri, kamu akan menyadari bahwa kami
juga tahan uji sebagai rasul Kristus. 7Kamimohon kepada Allah supaya
‡ 12:18 tujuanSecaraharfiah, “roh.” Kata itubisaberartiRohKudus, rohmanusia, atau“sikap.”
Kebanyakan penafsir mengatakan bahwa di sini artinya “sikap/tujuan.” ✡ 13:1 Ul. 19:15
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kalian tidak menjadi keras kepala dan terus melakukan kesalahan.
Tidakperlu kalianmembuktikanbahwakami bisamenggunakankuasa
Kristus. Yang penting kalian melakukan yang benar— biarpun orang
menganggap kami gagal karena tidak sempat memperlihatkan kuasa
yang kamimiliki sebagai rasul Kristus. 8Kami tidak bisa bertindak den-
gan cara yang bertentangan dengan ajaran yang benar. Tujuan kami
adalah untuk mendorong kalian untuk hidup sesuai dengan ajaran
yang benar. 9 Kami senang kalau ternyata kalian sudah berdiri teguh
dalam persatuan dengan Tuhan waktu kami tiba— biarpun kami akan
dianggap lemah karena tidak ada kesempatan untuk bertindak keras
terhadap kalian. Dan kami berdoa supaya kehidupan rohani kalian
semakin dewasa. 10Karena itulah saya menulis surat ini sebelum saya
datang kepada kalian, supayawaktu saya tiba, saya tidak perlumenggu-
nakan kuasa yang diberikan Tuhan untukmenjatuhkan hukuman yang
berat. Kuasa itu diberikan kepada saya untuk menguatkan keyakinan
kalian— bukan untukmenghancurkan kalian.

11 Akhirnya Saudara-saudari, bersukacitalah! Usahakanlah kehidu-
pan rohani kalian masing-masing supaya terus semakin dewasa. Ter-
imalah semua nasihat saya. Hendaklah kalian sehati sepikiran dan
hidup dengan damai. Dan saya berdoa supaya Allah— yaitu Dia yang
selalu mengasihi dan memberi ketenangan, tetap menyertai kalian.
12 Dan sesudah kalian membaca surat ini— sebagai umat yang sudah
disucikan oleh Allah, biarlah kalian bersalam-salaman dengan penuh
kasih* satu sama lain. Semua umat Allah yang ada di sini mengirim
salam kepada kalian.

13 Doa saya, kebaikan hati Tuhan kita Kristus Yesus akan selalu ada
di dalam hidup kalian, dan Allah selalu mengasihi kalian, dan Roh
Kudus juga selalumenyertai kalian semua supaya tetap bersatu sebagai
saudara-saudari seiman.

* 13:12 disucikan … bersalam-salaman dengan penuh kasih Secara harfiah, “ciuman kudus.”
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Surat Paulus kepada jemaat-jemaat di
propinsi Galatia

1-2 Kepada yang kekasih saudara-saudari seiman di setiap jemaat di
provinsi Galatia:
Salam dari saya, Paulus, dan dari semua saudara seiman yang ada

bersama saya.
Sayamenjadi rasul bukan karena diangkat atau diutus olehmanusia,

tetapi saya menerima jabatan ini langsung dari Kristus Yesus dan dari
Allah Bapa— yang sudahmenghidupkan Yesus kembali dari kematian.

3 Doa saya, Allah Bapa dan Penguasa kita Kristus Yesus akan selalu
baik hati kepada kalian masing-masing dan menjagamu supaya kamu
hidup dengan tenang dalam perlindungan Bapa dan Penguasa kita.
4Sesuai dengan kehendak Allah Bapa, Yesus sudahmengurbankan diri-
Nya demi menghapus dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita dari
zaman yang jahat ini. 5 Untuk selamanya berilah kemuliaan kepada
Allah! Amin!

Kabar Baik dari Allah tidak berubah
6 Saya merasa heran sekali karena dalam waktu yang begitu singkat

kalian sudah berbalik dari Allah yang sudah memanggil kalian karena
kebaikan hati-Nya untuk berdamai dengan-Nya melalui Kristus! Dan
sekarang kalian sudah mengikuti suatu ‘kabar baik’ yang lain— 7 yang
sebenarnya bukan Kabar Baik! Hal ini terjadi hanya karena kalian su-
dah dipengaruhi oleh beberapa orang yangmaumengubah Kabar Baik
yang asli tentang Kristus. 8 Jangan terpengaruh! Siapa saja yang mem-
beritakan kabar baik tentang Kristus yang berbeda dari yang sudah
kami beritakan kepada kalian— biarpun saya, rasul lain, ataumalaikat
dari surga pun, dia harus dibuang ke dalam api neraka! 9 Saya ulangi
dan tegaskan apa yang pernah kami sampaikan kepada kalian: Siapa
saja yangmemberitakankabarbaik tentangKristus kepadakalian, yang
berbeda dengan yang sudah kalian terima dari kami, dia harus dibuang
ke dalam api neraka!

10 Apa yang baru saya tuliskan kepada kalian, jelaslah bahwa saya
tidak mengubah ajaran saya untuk menyenangkan hati manusia. Saya
hanya berusaha menyenangkan hati Allah saja! Kalau saya berusaha
menyenangkan hati manusia, berarti saya bukan lagi hamba Kristus.

Cara Paulus dipanggil Allah untukmenjadi rasul
11 Saudara-saudari, penting sekali kalian ketahui bahwa Kabar Baik

yang saya beritakan tidak berasal dari manusia. 12 Karena saya tidak
menerima berita keselamatan itu dari manusia, dan saya tidak diajari
oleh siapa pun. Kristus Yesus sendirilah yang sudahmenyatakan Kabar
Baik itu kepada saya.

13Tentu kalian sudahmengetahui cara hidup saya dulu dalam agama
Yahudi. Dan kalian sudah dengar bagaimana saya sangat menganiaya
semua pengikut Kristus— yaitu anggota-anggota persatuan jemaat Al-
lah, danberusahamembinasakanmereka. 14Dandibandingkandengan
kebanyakan orang Yahudi seusia saya, saya lebih banyak mendalami
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agama Yahudi dan lebih giat berusaha untuk mematuhi semua perat-
uran yang diberikan oleh nenekmoyang kita.

15-16Tetapi dulu saya tidakmenyadari bahwa Allah sudah lamamem-
punyai rencana yang luar biasa untuk saya— bahkan sejak saya masih
di dalam kandungan ibu saya. Jadi sesuai dengan kemurahan hati-
Nya Diamengizinkan saya untukmelihat danmengenal Anak-Nya, lalu
Allah memanggil saya sehingga saya bisa memberitakan Kabar Baik
tentang Anak-Nya kepada kalian orang yang bukan Yahudi. Sesudah
itu saya tidak langsung pergi kepada siapa pun untuk meminta nasihat
mereka. 17 Saya tidak pergi ke Yerusalem untuk meminta nasihat dari
mereka yang lebih duluanmenjadi rasul Kristus. Kebetulanpadawaktu
itu saya pergi ke negeri Arab, dan dari situ saya kembali ke kota Damsik.

18Lalu, tiga tahunkemudian, sayapergi keYerusalemuntukmenemui
Petrus.* Dan saya sempat tinggal bersama dia selama lima belas hari.
19 Pada waktu itu saya tidak sempat bertemu dengan rasul-rasul yang
lain— kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. 20Allah tahu bahwa apa
yang saya tulis ini benar! Saya tidak menipu kalian. 21 Sesudah itu
saya pergi ke beberapa daerah di provinsi Siria dan Kilikia. 22 Pada
waktu itu para anggota jemaat pengikut Kristus di Yudea belum pernah
bertemu secara langsung dengan saya. 23Merekahanya berulang-ulang
mendengar tentang saya, “Dia yang dulu begitu kejammenganiaya kita,
sekarang sudahbertobat! Bahkandia sedangmemberitakanKabarBaik
yang kita yakini— yaitu berita keselamatan. Padahal dulu dia berusaha
untukmelenyapkannya!” 24LalumerekamemujiAllahkarenaapayang
Allah lakukan dalam diri saya.

2
Rasul-Rasul lainmengakui Paulus sebagai Rasul

1 Sesudah empat belas tahun, saya pergi lagi ke Yerusalem bersama
Barnabas. Titus juga ikut bersama kami. 2 Saya pergi ke sana karena
Allah sudah langsung memberitahukan kepada saya untuk bertemu
dengan orang-orang terkemuka dari jemaat di sana. Pada waktu itu-
lah saya sempat menjelaskan secara pribadi kepada mereka tentang
Kabar Baik yang sudah saya beritakan kepada orang-orang yang bukan
Yahudi. Sayamembuat ini karena saya tidakmau semuapekerjaan saya
dianggap sia-sia— terutama di hadapan TUHAN, dan juga di hadapan
manusia.

3 Tetapi walaupun Titus— yang ikut bersama saya ke Yerusalem,
bukan orang Yahudi, mereka tidak menyuruh dia untuk disunat.
4 Adapun hal itu pernah terjadi, karena beberapa orang Yahudi yang
sudahmenyamar sebagai pengikut Kristus danmasuk ke dalam jemaat-
jemaat Tuhan secaradiam-diam—denganalasanmerekamaumemata-
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. 5Tetapi sedikit pun kami tidak
menyerah untukmengikuti pengaruhmereka. Karena kamimaumem-
pertahankan ajaran benar yang terdapat di dalam Kabar Baik tentang

* 1:18 Petrus Secara harfiah, Paulus menulis nama lain untuk Petrus— yaitu “Kefas.”
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Kristus, sehingga kalian terus bisa mempercayai apa yang sudah kami
ajarkan kepada kalian.

6Lalu mereka yang dianggap terkemuka itu tidak mengusulkan tam-
bahan apa pun kepada Kabar Baik yang sudah saya sampaikan. (Sebe-
narnya saya tidak peduli kedudukan orang, apakahmereka terkemuka
atau tidak. Dan memang Allah tidak pilih kasih kepada siapa pun.)
7 Akhirnya orang-orang itu pun menyadari bahwa pelayanan yang
Allah berikan kepada saya berbeda dengan yang Allah berikan kepada
Petrus— yaitu Allah sudah memberikan tugas khusus kepada saya
untuk memberitakan Kabar Baik kepada orang yang bukan Yahudi,*
sedangkan Petrus ditugaskan untuk memberitakan Kabar Baik kepada
orang Yahudi. 8 Sebab kami semua menyadari bahwa Allah yang
sudah memberikan kemampuan khusus kepada Petrus sebagai rasul†
bagi orang Yahudi, ternyata juga sudahmemberikan kemampuan yang
sama kepada saya sebagai rasul bagi orang yang bukan Yahudi. 9 Jadi,
ketika Yakobus, Petrus, dan Yohanes— yang termasuk kelompok orang
terkemuka itu, menyadari bahwa atas kebaikan hati Allah-lah tugas
khusus itu diberikan kepada saya, maka mereka bersalaman dengan
Barnabas dan saya untuk suatu kesepakatan, “Biarlah kalian melayani
orangyangbukanYahudi, dankami tetapakanmelayani orangYahudi.”
10 Satu-satunya permohonan mereka kepada kami adalah supaya kami
tidak lupabahwasaudara-saudarikitayangmiskindidaerahYerusalem
memerlukan bantuan. Dan sejak dulu saya selalu siap menolong
mereka.

Paulusmenegur Petrus
11 Tetapi ketika Petrus mengunjungi Antiokia, karena kelakuan-

nya yang salah, saya merasa perlu menegurnya secara langsung.
12 Beginilah yang terjadi: Pada permulaan kunjungannya ke Antiokia,
dia makan bersama dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Kemu-
dian 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 yangmewak-
ili para pihak yang mengharuskan sunat kepada semua saudara kita
yang bukan Yahudi. 13 Lalu, orang-orang Yahudi yang lain mengikuti
cara Petrus itu berpura-pura baik. Mereka juga berhenti makan
bersama orang yang bukan Yahudi yang hadir di situ— bahkan Barn-
abas pun ikut terpengaruh. 14 Jadi waktu saya melihat bahwa sikap
mereka tidak sesuai dengan ajaran benar yang terdapat di dalamKabar
Baik tentang Kristus, di depan umum saya langsung menegur Petrus,
“BiarpunkamuorangYahudi, tetapi baru saja kamuhidup seperti orang
yang bukan Yahudiwaktu kamumasih bergabung denganmereka. Jadi
sekarang, kamu sama sekali tidak cocok bergabung dengan kelompok
yang mau memaksa orang yang bukan Yahudi untuk hidup sesuai
dengan peraturan-peraturan orang Yahudi!”

Orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi diselamatkan hanya
melalui percaya penuh kepada Kristus
* 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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15Sekarang saya berbicara kepada saudara-saudari kita‡ yang seperti
saya dilahirkan sebagai orang Yahudi: Memang kita sudah pernah
mengikuti kebiasaanorangYahudi denganmenyebut orangyangbukan
Yahudi sebagai ‘orang berdosa’, karena mereka tidak menaati Hukum
Taurat. 16 Tetapi sekarang kita sudah tahu bahwa tidak ada seorang
manusia pun yang bisa dibenarkan di hadapan Allah dengan cara
menaati Hukum Taurat. Satu-satunya cara untuk dibenarkan di hada-
pan Allah adalahmelalui percaya kepada Kristus Yesus— baik itu orang
yang bukan Yahudi maupun orang Yahudi! Jadi kita yang orang Yahudi
ternyata ‘orang berdosa’ juga— tetapi sekarang sudah percaya penuh
kepada Kristus Yesus supaya dibenarkan di hadapan Allah. Siapa pun
tidak bisa dibenarkan di hadapan Allah melalui taat kepada Hukum
Taurat, karena tidak ada seorang pun yang sanggup menaati semua
Hukum itu.

17 Tetapi ada orang Yahudi yang sudah percaya kepada Kristus yang
masih belum mengerti cara kita dibenarkan di hadapan Allah— yaitu
hanya oleh karena bersatu dengan Kristus. Bagi mereka, kalau kita
tidak lagi bergantung kepada Hukum Taurat untuk dibenarkan di
hadapan Allah, berarti kita sudah menjadi ‘orang berdosa’. Hal itu
sama sekali salah! Menjadi pengikut Kristus sama sekali tidak berarti
kita menjadi ‘orang berdosa’! 18 Karena dulu kita sudah mengajar,
“Marimenjadi benar dimataAllahmelalui bergantungkepadaKristus.”
Sekarang kalau kita mengajar, “Berbalik dari Kristus dan bergantung
lagi kepada Hukum Taurat,” berarti nyata sekali bahwa kita ‘orang
berdosa’!§ 19Dan inilah yang sudah saya alami: Waktu saya berusaha
dengan kekuatan diri saya sendiri untuk menaati seluruh Hukum Tau-
rat, akhirnya sayamenyadari bahwa saya tidak sanggup dan akanmati
dalam dosa saya. Tetapi justru dalam keadaan putus asa itu, saya
menyadari pemberianAllahmelalui Kristus— yaituhidupyang selama-
lamanya. Sekarang sayamenganggap bahwadiri saya sudah disalibkan
bersama Kristus. 20 Itu berarti bukan lagi saya yang mengurus hidup
saya, tetapi Kristus yang hidup di dalam diri saya. Seluruh hidup
saya dalam tubuh duniawi ini saya jalani hanya berdasarkan percaya
penuh kepada Anak Allah itu, yang begitu mengasihi saya sampai Dia
menyerahkan diri-Nya untuk menebus saya. 21 Jadi saya tidak mau
berbalik dari kebaikan hati Allah yang kita terima karena bersatu
dengan Kristus supaya kembali berusaha dibenarkan di hadapan Allah
berdasarkanHukumTaurat. Karenakalaukitaberpikirbahwamanusia
bisa dibenarkan denganmenaati Hukum,maka percuma saja kematian
Kristus untukmenebus kita!

3
Janji-janji Allah kita terima hanya karena percaya— bukan karena

‡ 2:15 kita Bahasa Yunani tidak membedakan antara ‘kita’ dan ‘kami’, jadi ada yang menaf-
sirkanbahwakataPauluskepadaPetrusberakhirdengankata terakhir ayat 14, ayat 16, ataupun
sampai ayat 21. Kemungkinan besar ayat 15-21 masih seperti ringkasan dari apa yang Paulus
sampaikan kepada Petrus dan semua orang Yahudi yang ada dalam pertemuan itu. § 2:18
Ayat 18 Dalam ayat ini Paulus menggunakan gambaran pembangunan untuk melambangkan
sistem agama, dan diumpamakan dengan menyebut ‘saya’ (dalam bahasa Yunani) sebagai
contoh saja. Secara lebih harfiah Paulus menulis, “Karena kalau saya mulai membangun
kembali apa yang sudah saya runtuhkan,maka sayamenyatakandiri saya pelanggar (Hukum).”
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perbuatan baik kita
1 Saudara-saudari di Galatia, kenapa kalian bisa begitu bodoh!? Ke-

napa kalian begitu cepat tertipu?! Padahal di hadapan kalian saya
sudahmenerangkan dengan sangat jelas bagaimana Kristus Yesus mati
disalibkandemikita! 2Cobasajaberpikir: ApakahkalianmenerimaRoh
Kudus karena menaati Hukum Taurat, atau karena kalian mendengar
berita keselamatan dan percaya kepada Kristus? 3 Tentu ‘ketika kalian
percaya’— bukan?! Kalau begitu kenapa kalian begitu bodoh sampai
berpikir begini: “Saya tidak perlu lagi pimpinan Roh Kudus. Saya men-
jadi sempurna karena kemampuan saya sendiri dalam melaksanakan
Hukum Taurat.” 4 Coba kalian ingat bahwa sesudah kalian percaya
kepada Kristus, kalian juga mengalami penganiayaan. Jangan sampai
kalian sia-siakan penderitaan kalian itu dengan berbalik dari percaya
menjadi tidakpercaya! 5Dan juga cobapikir tentangpengalamankalian
sehari-hari: Ketika Allah menolong kalian melalui Roh-Nya dengan
melakukan berbagai keajaiban di antara kalian, apakah itu terjadi
sebagai upah karena kalian menaati Hukum Taurat? Atau apakah
berbagai keajaiban itu terjadi karena kalian sudah mendengar Kabar
Baik dan terus percaya penuh kepada Kristus? Tentu karena kalian
‘percaya penuh’— bukan?!

6Begitulah yang terjadi dengan Abraham. Karena Kitab Suci berkata,
“Abraham percaya penuh kepada janji Allah, dan karena itulah Allah

menerima dia sebagai orang benar.”✡
7 Karena itu hendaklah kalian tahu bahwa kita yang percaya seperti
Abraham akan diterima Allah sebagai keturunan Abraham secara ro-
hani. 8Dan karena itu, Kitab Suci mengungkapkan rencana Allah jauh
sebelumnya dengan bernubuat bahwa orang yang bukan Yahudi akan
dibenarkan oleh Allah atas dasar percaya penuh. Karena itulah Allah
menyatakan Kabar Baik ini kepada Abraham,
“Dengan mengikuti teladanmu seluruh bangsa akan diberkati oleh Al-

lah.”✡
9 Jadi siapa yangpercaya 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 Taurat! Karena Kitab Suci
berkata,
“Terkutuklah setiap orang yang gagal menaati semua perintah yang

tertulis dalam kitab Hukum Taurat.”✡
11 Jadi, jelaslah bahwa tidak ada seorang pun yang bisa diterima sebagai
orang benar di hadapan Allah karena menaati Hukum Taurat, sebab
Kitab Suci berkata,
“OrangyangdianggapbenarolehTUHANakanhidupselamanyakarena

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 semuaperintah

dalamHukum Taurat.”✡
13 Itu berarti bahwa kita semua terkutuk karena setiap kita “gagal
menaati semua perintah yang ada di dalam Hukum Taurat.”✡ Tetapi
✡ 3:6 Kej. 15:6; Rom. 4:3; Yak. 2:23 ✡ 3:8 Kej. 12:3 ✡ 3:10 Ul. 27:26 ✡ 3:11 Hab. 2:4;
Rom. 1:17; Ibr. 10:38 ✡ 3:12 Im. 18:5 ✡ 3:13 Ul. 27:26; Gal. 3:10
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Kristus sudahmenebus kita semua dari kutukan itu! Dia memberi diri-
Nya sendiri untuk menggantikan kita dan menjadikan diri-Nya sendiri
sebagai yang terkutuk menurut Hukum tersebut. Karena ada tertulis
dalam Kitab Suci,

“Terkutuklah orang yangmati digantung di tiang kayu.”✡
14Begitulah rencana Allah, supaya berkat yang dijanjikan kepada Abra-
ham itu bisa diberikan— bukan hanya kepada orang Yahudi saja, tetapi
juga kepada “semua bangsa yang bukan Yahudi,” yaitu kepada setiap
kita yang melalui percaya penuh bersatu dengan Kristus Yesus. Dan
melalui percaya itulah kita juga menerima Roh Kudus sesuai dengan
janji Allah.✡

15 Saudara-saudari, biarlah saya memberikan contoh yang seder-
hana: Kalau seseorang sudah membuat suatu surat perjanjian atau
surat warisan dan surat itu sudah disahkan, maka siapa pun tidak
boleh membatalkannya atau menambahkan ketentuan-ketentuan lain
ke dalam surat itu. 16-17 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 berkata kepadanya,
“kepadamu dan si keturunanmu”— maksudnya Seorang Keturunan
yang tunggal.* DanKeturunanyangdimaksud adalahKristus. Jadi yang
saya maksudkan adalah: Janji yang diberikan Allah kepada Abraham
sudah lamadisahkansebelumHukumTauratada—persisnya430 tahun
sebelum Allah memberikan Hukum Taurat kepada Musa. Oleh karena
itu, denganmemberikan HukumTaurat, Allah tidakmembatalkan atau
mengubah janji yang disahkan-Nya dengan Abraham. 18 Jadi berkat
yang kita warisi dari Abraham karena kita bersatu dengan Kristus—
yaitu si Keturunan Abraham itu, bukan atas dasar taat kepada Hukum
Taurat. Karena kalau atas dasar perbuatan kita sendiri, berarti bukan
atas dasar suatu perjanjian. Tetapi memang berkat itu diberikan oleh
Allah karena kebaikan hati-Nya kepada Abraham melalui perjanjian
tersebut.

19-20Karena itu tentu akan ada orang yang bertanya, “Kalau manusia
bisa dibenarkan Allah hanya melalui percaya kepada janji-janji-Nya,
lalu kenapa Dia memberikan Hukum Taurat lagi?” Jawaban saya:
Adapun Hukum Taurat ditambahkan supaya setiap kita sadar akan
pelanggarankita. DanHukumTauratberlaku selamamanusiamenanti-
nantikan kedatangan Keturunan Abraham yang sudah dijanjikan itu.
DanperhatikanlahbahwaHukumTaurat tidak langsungdiberikan oleh
Allah kepada manusia— seperti ketika Dia memberikan perjanjian-
Nya kepada Abraham. Tetapi para malaikatlah yang menyampaikan-

✡ 3:13 Ul. 21:23 ✡ 3:14 Kis. 2:16-18; Yl. 2:28-29 * 3:16-17 si keturunanmu …
tunggal Secara harfiah dalam bahasa Ibrani, perjanjian Allah mengatakan “kepadamu dan
bibitmu.” Sebenarnya dalam bahasa Ibrani dan hampir sama dalam bahasa Indonesia, kata
‘bibit’ memang bentuknya tunggal, tetapi biasanya diartikan jamak. Karena itu kebanyakan
penerjemahan Perjanjian Lama menggunakan jamak untuk menerjemahkan ayat-ayat seperti
ini: Kej. 12:7, 13. 15; 17:7; 24:7.
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nya kepada Musa,† dan Musa menyampaikannya kepada umat Allah.
Sedangkan perjanjian-Nya kepada Abraham, Dia sendiri yang langsung
menyampaikannya tanpa perantara.

21 Jadi, pasti ada orang yang mau bertanya, “Kalau begitu apakah
Hukum Taurat yang diberikan oleh Allah bertentangan dengan janji-
janji-Nya kepada Abraham?” Tentu saja tidak! Kita harus mema-
hami bahwa Hukum Taurat tidak mempunyai kekuatan untuk mem-
beri hidup yang selama-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 Tau-
rat Allah membuat sehingga setiap orang seperti harus dipenjarakan
karena berhutang dosa kepada-Nya.✡ Jadi satu-satunya jalan untuk
bisa dibebaskan hanyalahmelalui percaya penuh kepadaKristus Yesus,
dan melalui percaya kita menerima berkat yang sudah Allah janjikan
kepada Abraham.

23 Tetapi sementara manusia menunggu kedatangan Kristus— yaitu
Keturunan Abraham itu, dan sebelum kita bisa dibenarkan di hada-
pan Allah melalui percaya tersebut, Allah memberikan Hukum Taurat
untuk mengatur manusia. Pada waktu itu Hukum Taurat menjadi
seperti pagar yang memagari kita sampai tiba saat di mana kita dapat
dibebaskan lewat percaya kepada Kristus. 24 Atau Hukum Taurat juga
bisa digambarkan seperti pengawas yang mengawasi, mendidik, dan
menuntun kita kepada Kristus, supaya kita mendapat kesempatan un-
tukdibenarkanAllahmelalui percayapenuhkepadaKristus. 25-27Tetapi
bagi kita yang sekarang sudah percaya dan bersatu dengan Kristus, kita
tidak perlu lagi diawasi dan dituntun oleh pengawas itu.
Kita semuayang sudahbersatudenganKristusYesusmelalui baptisan

sudahmengalami kehidupan rohani yang baru— seolah-olah sifat-sifat
Kristus sendiri membungkus kita seperti pakaian baru. Dan melalui
percayapenuhkepadaAnakAllah, kita semuamenjadianak-anakAllah.
28 Jadi di antara kita saudara-saudari seiman, kita tidak pantas lagi
membeda-bedakan antara orang Yahudi dan orang yang bukan orang
Yahudi, atau antara budak dan yang bukan budak, ataupun antara laki-
laki dan perempuan. Karena kita semua sudah menjadi satu karena
bersatu dengan Kristus Yesus. 29 Dan sebagai milik kepunyaan Kris-
tus, maka melalui Dia kita semua menjadi keturunan Abraham yang
mewarisi janji Allah.

4
1 Sebagai gambaran bagi kita: Ketika seorang bapak yang sudah

membuat surat warisan meninggal sebelum anaknya dewasa, maka
kedudukan anak itu tidak jauh berbeda dengan kedudukan seorang
budak. Padahal secara tertulis, anak itulah yang mempunyai semua
warisan bapaknya itu. 2Karena selama anak itu belummencapai umur
yang ditentukan oleh bapaknya di dalam surat warisan itu, dia harus
† 3:19-20 malaikat yang menyampaikan … Perantaraan malaikat untuk menyampaikan
Hukum Taurat kepada Musa tidak disebut dalam Perjanjian Lama, tetapi menjadi ajaran
dalam kebudayaan orang Yahudi. Yang disebutkan dalam Perjanjian Lama, Allah mengutus
malaikat-Nya untuk menuntun bangsa Israel. (Lihat Kel. 23:20-23, Yos. 5:13) Ajaran orang
Yahudi tentang perantaraan malaikat tersebut dibenarkan dalam Perjanjian Baru. Lihat Kis.
7:38, 53; Ibr. 2:2. ✡ 3:22 Mzm. 14:3; 53:4; Rom. 3:9-19; 11:32
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taat kepada para pengawas dan pengurus yang sudah ditentukan untuk
mengurus segala keperluannya. 3 Begitu juga dengan kita. Selama
kita masih belum dewasa secara rohani, kita perlu Hukum Taurat yang
menjadi seperti pengawas kita, karena kitamasih diperbudak oleh para
penguasa gelapyangmemerintahdi dunia ini. 4Tetapi tepat padawaktu
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 hidup menaati
seluruh Hukum Taurat. 5 Dengan demikian Yesus dipersiapkan untuk
bisamenebus danmembebaskan kita yang dulu hidup seperti budak di
bawah pengawasan Hukum Taurat. Dan hal itu dilakukan-Nya supaya
secara rohani kita diangkat menjadi anak-anak Allah.*

6 Jadi karenakita adalah anak-anak-Nya, DiamengutusRohAnak-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 itu menjadi bukti bagi kita bahwa
kita tidak lagi seperti budak, tetapi diterima sebagai anak-anak Allah
yang sah. Dansebagai anak-anak-Nya, kita jugaberhakmewarisi semua
hal yang dijanjikan kepada anak-anak-Nya.

Paulusmerasa seperti seorang bapak yang kuatir samaanak-anaknya
8 Pada umumnya kalian yang di Galatia bukan orang Yahudi. Jadi

sebelum kalian mengenal Allah, kalian sudah menjadi budak dari
bermacam-macam tuhan palsu— yaitu berhala dan roh-roh yang dise-
but ilahi, padahal bukan. 9 Jadi bagaimana mungkin kalian yang
sekarang sudahmengenal Allah— bahkan yang sudah Dia akui sebagai
anak-anak-Nya, berbalik kembali menjadi seperti budak kepada hal-
hal yang lemah dan tidak berguna— bahkan kepada para penguasa
gelap yang memerintah di dunia ini! 10 Buktinya, saya mendengar
bahwa kalian sudah mulai melakukan berbagai syarat agama lama
tentang hari-hari tertentu, atau perayaan yang berhubungan dengan
bulan, musim, atau tahun.‡ 11Kalau begitu, saya kuatir tentang kalian!
Jangan sampai semua kerja keras saya untuk memenangkan banyak
jiwa di antara kalian menjadi sia-sia. 12-13 Jadi Saudara-saudari, saya

* 4:5 diangkat menjadi anak-anak Allah Secara harfiah, dalam bahasa Yunani menggunakan
satu kata yang berarti ‘pengangkatan anak-anak laki-laki’. Kata tersebut adalah istilah dalam
hukum Romawi yang menunjukkan bahwa ‘pengangkatan’ kita sudah sah secara hukum dan
kita semua diumpamakan sebagai laki-laki, karena dalam kebudayaan Romawi hanya anak
laki-laki saja yang berhak mendapat warisan. Kata yang sama digunakan dalam Rom. 8:15;
8:23; 9:4 dan Ef. 1:5. † 4:6 Abba, Bapaku “Abba” adalah kata dari bahasa Aram— yang
mirip dengan bahasa Ibrani dan pada waktu itu digunakan sebagai bahasa sehari-hari oleh
orang Yahudi. Seperti ‘Bapa’ dalam bahasa Indonesia, kata itu gampang diucapkan dan dipakai
oleh anak-anak kecil. ‡ 4:10 hari-hari … tahun Kemungkinan besar “hari, bulan, musim,
dan tahun” menunjukkan hal-hal yang termasuk dalam Hukum Taurat atau kebiasaan orang
Yahudi. Karena orang Yahudi mempunyai berbagai peraturan dan kebiasaan tentang Hari
Sabat, perayaan bulan baru, perayaan musim panen dan musim lain, dan perayaan tahun
baru. Maksud Paulus dalam ayat ini bahwa orang-orang Kristen di Galatia sudah mempunyai
kedudukan sebagai anak angkat Allah karena sudah bersatu dengan Kristus. Jadi, melakukan
aturan-aturan agama Yahudi atau pun agama lama yang lain tidak bisa menambah apa pun
kepada kedudukan itu. Dan melakukan berbagai syarat agama lamamenjadi ancaman karena
bisa saja seseorang berpendapat bahwa dia diselamatkan karena usahanya sendiri.
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mohon supaya kalian bebas dari aturan-aturan agama lama itu— se-
bagaimana saya sudah menyesuaikan diri dan tidak mengikuti semua
aturan Yahudi selama saya hidup bersama kalian.
Kalian tentumasih ingat bahwakunjungan saya yangpertama terjadi

karena saya sedang sakit. Tetapi hal itu justru menjadi kesempatan
bagi saya untuk memberitakan Kabar Baik kepada kalian. Ingatlah
cara kalian menerima saya dengan baik dan tidak pernah mengejek
saya. 14Walaupun tubuh saya begitu menjijikkan, kalian tidak meno-
lak atau menghina saya. Tetapi kalian menerima saya sebagai utu-
san Allah, seperti menerima malaikat ataupun Kristus Yesus sendiri.
15-16 Tetapi sekarang saya merasa bahwa pendapat kalian tentang saya
sudah sangat berubah! Dulu kalianmerasa diberkati karena kehadiran
saya. Tetapi sekarangmungkin kalianmenganggap saya seperti musuh
karenasayamenulishal-hal yangbenar inikepadakalian! Sayamengin-
gatkan kalian bahwa dulu kalian begitu sayang kepada saya, sampai
kalian bersedia mencabut mata sendiri untuk menggantinya dengan
mata saya— kalau hal itu mungkin!§

17Guru-guru palsu itu berusaha keras mempengaruhi kalian supaya
kalian berpihak kepada mereka, tetapi hal itu tidak baik karena tidak
dilakukan dengan hati yang tulus. Mereka ingin menjauhkan kalian
dari kami, supaya kalian bersemangat hanya untuk mengikuti mereka
saja. 18Memang saya senang kalau kalian bersemangat, tetapi haruslah
tentanghal yangbaik—baikwaktu sayaadamaupun tidakada. 19Anak-
anak saya yang saya kasihi, karena kuatir tentang kalian, perasaan saya
seperti seorang ibu yang menderita pada waktu melahirkan anaknya.
Memang saya pernah menjadi bapak rohani kalian, tetapi saya merasa
sangat terbeban lagi karena kalian belum dewasa dalam hal bersatu
dengan Kristus! 20 Yah, karena itu saya sangat rindu bersama kalian
lagi! Kalaukitabisaberbicara, sayabisa tahukalaupikirankalianuntuk
mengikuti ajaran yang sesat itu sudah berubah atau tidak. Kalau sudah,
berarti saya berhenti mengajak kalian untuk bertobat.

Hagar dan Saramenjadi gambaran tentang kedua perjanjian Allah
21 Sekarang biarlah saya berbicara kepada kalian yang mau berbalik

dan hidup lagi di bawah Hukum Taurat: Kapan kalian akan mengerti
apa yang tertulis di dalam Hukum Taurat?! 22-23Karena di situ tertulis,
Abrahammempunyai dua anak laki-laki. Anak yang satu adalah Ismael
— anak dari seorang perempuan budak yang bernama Hagar. Ismael
dilahirkan seperti biasa— sesuai dengan rencana manusia. Sedangkan
anak yang satu lagi— Isak, adalah anak dari perempuan yang bukan
budak yang bernama Sara. Kelahiran Isak terjadi secara luar biasa—
sesuai dengan janji Allah kepada Abraham.

24-25Kita bisa gambarkan kedua perempuan itu sebagai lambang dari
kedua perjanjian Allah— yang lama dan yang baru. Yang pertama
— yaitu Hagar, juga bisa digambarkan seperti Gunung Sinai di negeri
Arab— di mana Allah memberikan Hukum Taurat kepada Musa. Jadi
semua yangmasih hidup terikat kepada HukumTauratmenjadi seperti
§ 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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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 se-
bagai 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 dinubuatkan tentang dia dalam Kitab
Suci,
“Hai kamu, perempuan yang dulumandul, bersukacitalah!

Berserulah dengan sukacita, kamu yang tidak pernah mengalami
sakit bersalin!

Karena kamu yang dulu tidak pernahmempunyai keturunan
akan mempunyai lebih banyak keturunan dari ibu yang tidak di-
anggapmandul oleh suaminya.”✡

28 Jadi Saudara-saudari, kita bisa digambarkan sama seperti Isak—
yang dilahirkan sesuai dengan janji Allah. Kita juga menjadi ketu-
runan Abraham sesuai dengan perjanjian 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 menganiaya kita. 30 Tetapi dengarlah apa yang dikatakan oleh
Kitab Suci:
“Usirlah perempuan budak itu dan juga anaknya! Karena anak yang di-

lahirkanperempuanbudak itu tidakboleh sama-samamenerima
warisandengananakyangdilahirkanoleh ibuyangbukanbudak
itu.”✡

31 Jadi Saudara-saudari, saya perlu tegaskan: Kita bukanlah seperti ke-
turunan 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, berdiri-
lah kuat dan janganlah berbalik lagi untuk hidup seperti budak dengan
terus terikat kepada Hukum Taurat.

2-4 Perhatikanlah apa yang saya tekankan ini: Kalau kamu (laki-
laki yang bukan Yahudi) ikut ajakan guru-guru palsu itu dan memberi
dirimuuntukdisunat olehmereka, berarti kamuseperti berkatakepada
Allah, “Keselamatan yang Kristus kerjakan di kayu salib, saya tidak per-
lukan lagi.” Kamu seperti sudah meninggalkan Kristus lalu mengusa-
hakan keselamatanmu sendiri denganmengikuti aturan-aturan agama
Yahudi. Dan saya perlu beritahukan kepadamu bahwa setiap kalian
* 4:26 ibukota kita … Secara harfiah, “Yerusalem … yang adalah ibu kita”— bukan ‘ibukota’.
Paulus samakanHagardenganYerusalemduniawidanSaradenganYerusalemsurgawi. Supaya
gambaran ini menjadi lebih wajar dan lebih mudah dipahami dalam bahasa Indonesia, maka
TSI memakai kata “ibukota.” ✡ 4:27 Yes. 54:1 ✡ 4:28 Gal. 3:6-9 ✡ 4:30 Kej. 21:10
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yang mereka sunat wajib taat kepada semua perintah dan aturan yang
ada dalamHukumTaurat. Karena kalau kamuberusahamenjadi benar
dihadapanAllahmelaluiHukumTaurat, sepertinyakamumemutuskan
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 hadapanAllahmelalui kematian Kristus, dan
bergantung kepada pertolongan Roh Allah. Kita sangat yakin akan
keselamatan kita! 6 Bagi kita yang bersatu dengan Kristus Yesus, tidak
ada perbedaan antara orang yang sudah disunat dengan orang yang
tidak disunat. Yang penting kita saling mengasihi saudara-saudari
seiman oleh karena kita percaya penuh kepada Kristus!

7Dulu saya lihat kalian sudahmaju dengan baik dan semakin dewasa
secara rohani. Jangan dengarkan lagi orang yang membujuk kalian
untuk berhentimengikuti ajaran benar! 8Ajaran orang itu tidak berasal
dari Allah yang memanggil kalian untuk mengikut Kristus. 9 Ingatlah
peribahasa ini, “Sedikit ragi saja membuat semua adonan mengem-
bang.”* 10 Karena saya tahu kalian milik kepunyaan TUHAN, saya
juga yakin bahwa kalian akan mengubah pendapat kalian seperti apa
yang saya nasihatkan dalam surat ini. Tetapi orang yangmengacaukan
pikiran kalian akan dihukumAllah!

11 Perhatikanlah Saudara-saudari, kalau saya mengganti ajaran saya
dengan mengajarkan bahwa setiap anggota yang laki-laki di antara
kita harus disunat untuk diterima oleh Allah, maka saya tidak akan
dianiaya lagi oleh orang Yahudi. Tetapi saya mengajarkan bahwa kita
dibenarkan di hadapan Allah hanya melalui apa yang Kristus kerjakan
bagi kita di kayu salib. Hal itulah yang menjadi masalah besar bagi
mereka. 12 Sunat saja tidak cukup untuk guru-guru palsu yang sudah
mengacaukan kalian. Biarlah setiap mereka memotong semua alat
kelaminnya!

Marilah kita hidup dengan bergantung kepada Roh Kudus
13 Jadi Saudara-saudari, kita sudah dipanggil oleh Allah untuk hidup

bebas dari ikatan Hukum Taurat. Tetapi janganlah kita menggu-
nakan kebebasan kita itu sebagai alasan untuk memuaskan keinginan-
keinginan badani kita. Melainkan hendaklah kita saling melayani
karena didorong dalam ikatan kasih persaudaraan. 14 Karena selu-
ruh Hukum Taurat sudah disimpulkan dalam satu perintah— yaitu,
“Kasihilah sesamamu sama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri.”✡
15 Tetapi waspadalah supaya kalian tidak seperti binatang buas yang
terus saling menggigit dan saling menelan— bahkan kalian sampai
saling menghancurkan!

16 Jadi inilah nasihat saya kepada setiap kalian: Hiduplah dengan
taat kepada pimpinan Roh Kudus. Dengan demikian kamu tidak lagi
memuaskan keinginan-keinginan badanimu yang jahat. 17 Karena
keinginan badani kita selalu berlawanan dengan keinginan Roh Kudus,
dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan badani kita. Karena
keduanya saling bertentangan, dan keduanya ada di dalam diri kita

* 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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masing-masing. Jadi kita tidak bisa hidup sesuka hati kita. 18 Tetapi
dalam setiap hal dimana kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak perlu
lagi diawasi oleh Hukum Taurat.

19Sudah sangat jelas kalaukitahidup sesuai dengankeinginanbadani
kita yang jahat, maka kita akan jatuh dalam perbuatan-perbuatan dosa
ini:
percabulan, hubungan seks yang tidak wajar, mengikuti hawa nafsu,
20menyembah berhala, terlibat dalam ilmu sihir, membenci orang lain,
berkelahi, cemburu, gampangmarah,
mementingkan diri sendiri, menimbulkan perpecahan, terlibat dalam

kelompok ajaran sesat,
21 iri hati, mabuk-mabukan, berpesta tanpa batasanmoral,
dan semua dosa yang lain.
Sekarang saya ulangi lagi apa yang sudah pernah saya peringatkan
kepadakalianwaktukitamasihbersama-sama: Orang-orangyang terus
sajamelakukanhal-hal seperti itu tidak termasukwargakerajaanAllah!

22Tetapi kalauRohKudusmemimpinhidupkita akan terbuktimelalui
kita
saling mengasihi, bersukacita, hidup damai,
sabar dalam kesusahan, bermurah hati, menolong sesama,
menepati janji, 23 lemah lembut, dan bisa menguasai diri sendiri.
Memang, hal-hal seperti itu tidak dilarang dalamHukum Taurat!

24Kita yangmenjadimilik Kristus tidak lagi dikuasai oleh hawa nafsu
dan semua keinginan badani. Kita seperti sudah memakukan hawa
nafsu dan 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 lebihbaik dimata TUHANdaripadakamu!” Janganlahkita 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
jatuh ke dalam dosa, maka hendaklah setiap kalian yang hidupnya
dipimpin Roh Kudus membimbing dia untuk kembali kepada jalan
yang benar. Tetapi lakukanlah itu dengan lemah lembut sambil tetap
waspada dengan dirimu sendiri, supaya kamu tidak ikut tergoda untuk
berbuat dosa. 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 olehKristus.✡ 3Karena kalau kamumenganggap dirimu
lebih istimewa untuk menolong saudara-saudari kita itu, berarti kamu
menipudirimu sendiri. Kamu tidak lebih istimewadari 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
✡ 6:2 Yoh. 13:34
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— tanpa memikirkan orang lain. 5Karena setiap kita akan menghadap
Allah danmempertanggung-jawabkan perbuatan kita masing-masing.

6 Hendaklah setiap kita anggota jemaat yang menerima pengajaran
FirmanAllahmembagikansebagiandaripenghasilankitakepadaorang
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
kamuhiduphanyauntukmemuaskankeinginanbadanimu, kamuakan
menerima kebinasaan. Tetapi kalau kamu terus hidup bergantung
kepada pimpinan Roh Allah, kamu akanmenerima 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. 10Karena itu, setiap kali kitamempunyai kesempatan, marilah kita
terus berbuat baik kepada semua orang— terutama kepada saudara-
saudari kita seiman.

Nasihat terakhir dan kata penutup dari Paulus
11Dalambagian terakhir ini, perhatikanlah betapa besar huruf-huruf

yang saya tulis kepada kalian dengan tangan saya sendiri.* 12 Sekali
lagi tentang saudara-saudara kita yang dulu beragama Yahudi dan
yang berusaha memaksa kalian untuk disunat: Hal itu bukan untuk
menolong kalian. Tetapi mereka melakukan itu untuk menyenangkan
hati orang Yahudi yang lain, dan juga supaya mereka tidak dianiaya
karenaajarankita tentangmanusiadibenarkandihadapanAllahhanya
melalui kurban Kristus di kayu salib. 13 Memang mereka bersunat,
tetapimerekasendiri tidakmenaati semuaHukumTaurat. Yangmereka
inginkan hanyalah supaya kalian disunat sehingga mereka bisa mem-
banggakan diri dengan berkata kepada orang Yahudi yang lain, “Oleh
karena ajaran kami, sekarang orang-orang di Galatia sudah masuk
agama Yahudi.”

14 Tetapi saya tidak akan membanggakan apa pun— kecuali Tuhan
kita Kristus Yesus yang disalibkan! Karena melalui Yesus disalibkan,
bagi saya semua hal yang duniawi seperti sudah ikut disalibkan pada
kayu salib-Nya, dan saya juga seperti sudahmati 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!✡ 16Kepada setiap kalian yang menjalani
hidup sebagai ciptaan baru dan yang tidak membanggakan dirinya,
biarlahAllah selalumengasihani danmenjagamu supayahidupdengan
tenang dalam perlindungan-Nya, karena secara rohani kamu sudah
menjadi warga negara Israel yang baru— yaitu kerajaan Allah.

17Mulai sekarang, saya tidak peduli lagi kepada orang yang 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 adalah milik Yesus yang
melayani Dia!”

* 6:11 dengan tangan saya sendiri Ini juga berarti bahwa sebelum bagian terakhir ini, ada
sekretaris yangmenulis sesuai dengan perkataan Paulus. ✡ 6:15 2Kor. 5:14-17
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18 Saudara-saudari, doa saya, Tuhan kita Kristus Yesus akan selalu
baik hati kepada kalianmasing-masing danmenyertaimu selalu. Amin.
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Surat Paulus kepada jemaat Efesus
1 Kepada yang kekasih saudara-saudari saya seiman [jemaat Efe-

sus]*— yaitu kalian yang percaya penuh kepada Kristus Yesus dan yang
disucikan-Nya: Salam dari Paulus, rasul Kristus Yesus, yang menjadi
rasul karena kehendak Allah.

2 Doa saya, Allah Bapa dan Penguasa kita Kristus Yesus akan selalu
baik hati kepada kalian masing-masing dan menjagamu supaya kamu
hidup dengan tenang dalam perlindungan Bapa dan Penguasa kita.

Berkat-berkat rohani dalamKristus Yesus
3Terpujilah Allah— yaitu Bapa dari Tuhan kita Kristus Yesus. Karena

melalui persatuan kita dengan Kristus, Allah sudah memberikan
kepadakita setiapberkat rohani yangadadi surga. 4KarenaAllah sudah
memilih kita sebelum dunia ini diciptakan. Artinya Dia sudah men-
gasihi kita, danmerencanakan supayakitadisucikandan tidakbersalah
di hadapan-Nya oleh karena bersatu dengan Kristus. 5 Sebelum dunia
ini diciptakan, kita sudah Allah tetapkan untuk diangkat menjadi anak-
anak-Nya† melalui Kristus Yesus, sesuai dengan kehendak-Nya. Itulah
yang berkenan kepada-Nya. 6 Jadi kita memuji Allah karena kebaikan
hati-Nya yang mulia, yang sudah diberikan kepada kita dengan cuma-
cuma karena kita bersatu dengan Anak-Nya yang dikasihi-Nya.

7Melalui persatuan dengan Kristus, kita sudah ditebus dengan kur-
ban darah-Nya sebagai bayaran atas hukuman dosa yang seharusnya
kita tanggung. Berarti kita menerima pengampunan dosa karena ke-
baikan hati Allah yang luar biasa kepada kita. 8 Kebaikan hati-Nya
itu diberikan kepada kita secara berkelimpahan, sesuai dengan semua
kebijaksanaan dan pengertian Allah. 9 Jadi sekarang rencana Allah
sudah dinyatakan kepada kita— yaitu rencana-Nya yang dulu dirahasi-
akan kepada manusia. Sesuai dengan kehendak-Nya, rencana Allah itu
berpusat pada Kristus, 10 dan akan diselesaikan-Nya pada waktu yang
sudah Allah tentukan. Dan inilah tujuan rencana-Nya itu: Kristus akan
menjadi kepala di atas segala sesuatu— baik yang ada di surgamaupun
yang ada di bumi.

11 Memang Allah mengatur segala sesuatu sesuai dengan apa yang
sudah ditentukan dan dikehendaki-Nya. Dan kita pun ternyata sudah
dipilih dari permulaan dunia untuk mewarisi hak sebagai umat-Nya‡
melalui persatuan denganKristus. 12 Jadi kitalah yang pertamamenjadi
umat-Nya yang berharap kepada Kristus! Oleh karena itu marilah kita
memuji Allah karena kemuliaan-Nya. 13 Dengan begitu ketika kalian
mendengar ajaran yang benar— yaitu Kabar Baik tentang bagaimana
Allah menyelamatkan kita, kalian percaya kepada Kristus. Dan oleh
karena itu, Allah memberikan Roh Kudus yang sudah dijanjikan-Nya
kepada kalian sebagai tanda bahwa kalian adalah milik kepunyaan
Allah. 14Roh-Nyamenjamin bahwa kita akanmenerima segala sesuatu
* 1:1 jemaat Efesus Dalam beberapa salinan kuno bahasa Yunani tidak terdapat kata ini.
† 1:5 diangkatmenjadi anak-anak-Nya Lihat catatan di Gal. 4:5 dan Ef. 1:11. ‡ 1:11 dipilih…
Frasa inimenerjemahkansatukatadalambahasaYunani (“eklerothemen”) yangberarti “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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yang sudah Allah janjikan kepada kita sebagai umat-Nya, dan melalui
Roh-Nya itulah kita tahu bahwa harga penebusan kita sudah dibayar
dengan lunas. Jadi saya katakan sekali lagi, marilah kita memuji Allah
karena kemuliaan-Nya!

Doa Paulus
15-16 Oleh karena semua itu, saya selalu mendoakan kalian dan

bersyukur kepada Allah oleh karena kalian. Saya tidak berhenti
melakukan hal itu sejak mendengar tentang keyakinan kalian kepada
Tuhan Yesus dan kasih kalian kepada semua umat Allah. 17Dalam doa
saya kepada Allah— yaitu Bapa yang mulia dari Tuhan kita Kristus
Yesus, saya memohon supaya Dia menambahkan hikmat dan penge-
tahuan rohani kepada kalian melalui Roh Kudus. Dengan demikian
kalian akan semakinmengenal Allah.

18Saya jugaberdoa supayaAllahmembuat kalianmasing-masingbisa
mengerti dan yakin akan semua hal yang baik yang sudah Dia sediakan
bagi kita— yaitu kita yang sudah dipanggil untuk menjadi anak-anak-
Nya. Saya juga berdoa supaya kalian tahu betapa berharganya danmu-
lianya warisan yang sudah dijanjikan Allah kepada kita— yaitu umat-
Nya yang sudah disucikan-Nya. 19Dan saya berdoa supaya kalian tahu
bahwa kuasa-Nya sangat besar bagi kita yang percaya. Kuasa itu adalah
kekuatan Allah yang hebat 20 yang dipakai-Nya untuk menghidupkan
Kristus kembali dari kematian. Dan kuasa itu juga nampak waktu
Dia menempatkan Kristus di tempat yang paling terhormat di surga
— yaitu di sebelah kanan-Nya, 21 di mana Kristus memerintah sebagai
Raja Agung di atas segala pemerintah, pemimpin, kuasa, dan para raja,
termasuk para penguasa zaman sekarang dan yang akan datang. 22Dan
Allah meletakkan segala sesuatu di bawah kuasa Kristus. Allah juga
menjadikan Dia kepala atas seluruh persatuan jemaat Kristus, untuk
memimpinkita dalamsegalahal. 23Persatuan jemaat-Nya—yaitu suatu
kesatuan yang terdiri dari setiap kita yang dipenuhi oleh Roh Kristus,
merupakan tubuh Kristus di dunia ini. Dan melalui tubuh-Nya, Kristus
semakinmemenuhi danmelengkapi segala sesuatu di mana saja.

2
Dari kematianmenuju kehidupan

1 Dulu memang kita hidup secara badani, tetapi sebenarnya kita su-
dahmati secara rohani. Hal itu terjadi karenadosa-dosakitadankarena
kita terus-menerus melanggar perintah-perintah Allah. 2 Karena pada
waktu itu kita selalu mengikuti kebiasaan-kebiasaan jahat dunia ini,
dan jugamengikuti kemauansi jahat—yaitu iblis, yang sekarangsedang
memerintah atas semua kuasa gelap di dalam dunia ini.* Dialah yang
berkuasa dalam kehidupan semua orang yang tidak mau taat kepada
Allah. 3Dulukita semua jugahidup seperti itu—dengan selaluberusaha
memuaskan keinginan-keinginan badani kita. Dan kita terbawa arus
keinginan itu ke sana kemari. Sama seperti orang-orang lain, kita juga
pantas menanggung kemarahan Allah.

4Tetapi cara Allahmengasihani kita sangat luar biasa, dan Dia sangat
mengasihi kita! 5 Jadi pada waktu kita masih dalam keadaan mati

* 2:2 kuasa gelap … Secara harfiah, “penguasa udara” atau “penguasa angkasa raya.”
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secara rohani dan terus-menerus melawan perintah-Nya, Allah sudah
memberikan hidup yang baru kepada kita. Hal itu terjadi karena kita
sudah bersatu dengan Kristus, dan secara rohani kita ikut dihidupkan
kembali bersama Dia ketika Allah menghidupkan Dia kembali dari
kematian. Jadi sudah jelas bahwa kita diselamatkan hanya karena
kebaikanhatiAllah! 6DankarenakitabersatudenganKristusYesus, kita
juga secara rohani diangkat ke surga bersama Kristus. Di sana secara
rohani kita sudah duduk bersama Raja kita Yesus. 7 Allah melakukan
semua itu supaya pada masa yang akan datang, Dia bisa membuktikan
kepada kita bahwa Dia sangat baik hati kepada kita. Kebaikan hati-Nya
memang luar biasa bagi kita yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus!

8 Maksud saya adalah kita diselamatkan oleh karena kebaikan hati
Allah. Dan keselamatan itu kita terima hanya karena kita percaya
penuhkepadaKristus. Kita tidakbisa selamat karenausahakita sendiri.
Keselamatan itu adalah pemberian Allah. 9 Jadi kita selamat bukan
karena kita melakukan perbuatan baik. Memang Allah yang sudah
mengatur hal itu supaya tidak ada seorang pun yang dapat membang-
gakan dirinya tentang keselamatannya. 10 Keselamatan kita adalah
hasil karya Allah sendiri. Kita yang bersatu denganKristus Yesus secara
rohani diciptakan kembali menjadi manusia baru. Dengan begitu kita
dimampukan untuk melakukan hal-hal yang baik yang sudah Allah
rencanakan dari sejak semula untuk kita lakukan.

Bersatu dalamKristus
11 Saya mau mengingatkan setiap kalian yang bukan orang Yahudi

tentang keadaanmu sebelum mengenal Kristus. Kalian memang dise-
but “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 merupakan umat Israel yang baru. Dan kalian
sama sekali tidak ikut ambil bagian dalam perjanjian-perjanjian Allah
kepada umat-Nya. Jadi kalian hidup di dunia ini tanpa harapan dan
tanpamengenal Allah. 13Tetapiwalaupundulu kalian sudah jauh sekali
dari Dia, sekarang kalian sudah dibawa dekat kepada-Nya. Karena
sekarang kalian sudah bersatu dengan Kristus Yesus dan sudah disu-
cikanmelalui kurban darah Kristus.

14Hanya karena Kristuslah kita semua bisa berdamai dengan Allah,
dan hal itu berlaku baik untuk orang Yahudi maupun untuk orang
yang bukan Yahudi. Dengan keadaan kita yang sudah dipersatukan
dengan Kristus waktu Dia disalibkan, berarti kita juga dipersatukan
sebagai umat Allah. Jadi Kristus sendirilah yang sudah merobohkan
tembok permusuhan yang memisahkan kita selama ini. 15Waktu per-
damaian itu dibuat, Kristus sudah mencabut Hukum Taurat dan segala
perintah serta peraturan hukum itu. Artinya bahwa semua orang dari
bangsamana pun— kalau setiapmereka sudah bersatu dengan Kristus,
mereka seperti diciptakan menjadi bangsa yang baru dan bangsa yang
berdamai. 16 Jadi melalui kurban diri-Nya di kayu salib, Kristus sudah
mengakhiri permusuhan antara orang Yahudi dan orang yang bukan
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Yahudi. Dan kita semua menjadi seperti satu tubuh— di mana setiap
anggota tubuh berdamai dengan Allah. 17 Dan Kristus sudah datang
dan memberitakan perdamaian, baik kepada kalian orang yang bukan
Yahudi— yaitu seluruh bangsa yang dulu jauh dari Allah, maupun
kepada kami orang Yahudi— bangsa yang dulu lebih dekat kepada
Allah. 18 Sekarang kita semua— melalui apa yang sudah Kristus buat
bagi kita, mempunyai hak untuk datang kepada Bapa melalui Roh
Kudus yang ada di dalam diri kita masing-masing.

19 Jadi kalian orang yang bukan Yahudi tidak dianggap lagi seperti
pendatang yang tidakmempunyai hak apa pun. Tetapi sekarang kalian
sudah menjadi orang-orang yang disucikan oleh Allah, warga kerajaan
Allah, dananggota keluargaAllah. 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†
adalahKristus Yesus sendiri. 21Saat kitamasing-masing bersatu dengan
Kristus, semua bangunan itu menjadi semakin besar sampai menjadi
Rumah yang kudus bagi Allah. 22 Jadi kita yang berasal dari bangsa
mana saja, sama-samadijadikan olehKristusmenjadi tempat kediaman
Allahmelalui Roh Kudus.

3
Paulus adalah rasul untuk orang yang bukan Yahudi

1 Saya Paulus sekarang ini dipenjarakan karena pelayanan saya
kepada Kristus Yesus— khususnya yang saya kerjakan untukmenolong
kalian orang yang bukan Yahudi. 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 memberi-
tahukan 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 diberi-
tahukan tentang hal itu. Tetapi sekarang Allah melalui Roh-Nya sudah
menyatakan rahasia itu kepada utusan-utusan yang sudah disucikan-
Nya— yaitu rasul-rasul dan orang-orang yang menerima kemampuan
untuk bernubuat. 6Dan inilah rahasia itu: Semua orang yang percaya
kepada Kabar Baik tentang Kristus Yesus— baik orang Yahudi maupun
orang yang bukan Yahudi, akan sama-sama mewarisi kerajaan Allah.
Keduanyamenjadi seperti anggota-anggotadalamsatu tubuhdansama-
samamenerima semua yang Allah janjikan kepada umat-Nya.

7 Melalui kuasa dan kebaikan hati Allah kepada saya, saya sudah
menjadi hamba-Nya yang ditugaskan untuk memberitakan Kabar Baik
itu. 8Dan hal itu sungguh mengherankan, karena di antara umat yang
sudah disucikan oleh Allah, saya adalah orang yang paling hina. Tetapi
Diamemberikan tugas itukepadasayahanyakarenakebaikanhati-Nya.
Dan tugas saya adalahmemberitakan 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
† 2:20 batu fondasi yang terutama Secara harfiah, “batu penjuru.”
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dijelaskan dengan bahasa manusia. 9 Dan saya dipilih untuk meny-
atakan kepada semua orang tentang rencana Allah itu. Karena rencana
itu sudah berabad-abad tersembunyi dalam hati Allah, Pencipta segala
sesuatu. 10 Kehendak Allah adalah supaya melalui kita— yaitu selu-
ruh kesatuan jemaat-Nya, semua penguasa di segala tingkat surgawi
dan semua penguasa rohani yang lain bisa menyaksikan bermacam-
macam cara Allah menunjukkan kebijaksanaan-Nya, 11 yaitu rencana-
Nya dari sejak semula, yang Dia kerjakan melalui Kristus Yesus, Tuhan
kita. 12Karena kita yang percaya penuh kepada Kristus sudah bersatu
dengan Dia, maka kita merasa bebas dan tidak perlu takut lagi datang
kepada Allah dalam doa. 13 Jadi, saya minta kepada kalian supaya
jangan kecewa dan putus asa karenamendengar tentang apa yang saya
alami di penjara ini. Sebaliknya banggalah karena penderitaan saya ini
demi kepentingan kalian.

Doa Paulus supaya jemaat Efesusmengenal kasih Kristus
14 Oleh karena semua itu saya sujud berdoa kepada Bapa— 15 yaitu

kepada Dia yang menjadi Bapa kita semua, baik yang ada di bumi
maupun yang ada di surga. 16 Saya mohon, “Ya Allah Bapa, biar-
lah nama-Mu dimuliakan karena Engkau menggunakan kekuatan-Mu
yang tidak terbatas untuk menguatkan setiap anggota jemaat di Efe-
sus. Kuatkanlah hati dan roh mereka masing-masing melalui Roh-
Mu.” 17 Dan saya berdoa supaya melalui keyakinan yang kalian miliki,
Kristus hidup di dalam diri kalian masing-masing, dan supaya kalian
bertumbuh dalam kasih yang sudah Allah tunjukkan kepada kita, dan
biarlah kasih itu menjadi dasar untuk kehidupan kalian. 18 Karena
saya mau supaya kalian dan semua umat Allah bisa mengerti betapa
lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus kepada
kita. 19 Saya berdoa seperti itu walaupun kasih Kristus terlalu sulit
untuk kita pahami. Tetapi kita berusahamengerti 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 kitaminta atau pikirkan, selalu dimuliakan oleh kesatuan
semua jemaat-Nya. Muliakanlah Dia karena kuasa-Nya yang luar biasa
yang bekerja di dalam hidup kita masing-masing. Dan karena kita
bersatu dengan Kristus Yesus, muliakanlah Allah dari abad ke abad
sampai selama-lamanya! Amin!

4
Kesatuan tubuh Kristus

1 Jadi saya, sebagai orang yang dipenjarakan karena melayani
TUHAN, menasihati kalian masing-masing supaya hidup sesuai den-
gan panggilanmu sebagai umat Allah. 2 Teruslah rendah hati, lemah
lembut, dan sabar. Hendaklah kalian saling memaafkan dan saling
mengasihi. 3Kita sudah dipersatukan dan hidup bersama-sama dengan
damai karena kita semua sudahmenerima Roh Kudus. Oleh karena itu
teruslahberusahamemeliharakesatuan itu. 4Setiapkita sudahmenjadi
anggota yang berbeda-beda dalam satu tubuh— yaitu tubuh Kristus,
dan kita mempunyai Roh Allah yang sama, dan Allah sudahmemanggil
kita untuk memiliki pengharapan yang sama. 5 Kita semua percaya
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kepada Penguasa yang sama, dan mempunyai keyakinan yang sama,
dan kita sudah dibaptis dalam nama Penguasa kita itu. 6Dan bagi kita
semua hanya ada satu Allah dan Bapa, yang memerintah di atas segala
sesuatu, yang ada di mana-mana dan di dalam segala sesuatu.

7 Tetapi Kristus sudah memberikan kemampuan khusus kepada kita
masing-masing sesuai dengan kebaikan hati-Nya kepada kita. 8Karena
itu dalam Kitab Suci tertulis,
“Waktu Dia memenangkan peperangan, Dia akan naik ke tempat yang

tertinggi.
Dia akanmembuatmalu semua orang yangmemusuhi-Nya, karena
mereka sebagai tawanan perang dipaksa untuk mengikuti-Nya
dari belakang.

Lalu Dia akan memberikan berbagai hadiah kemenangan kepada
orang-orang yang berpihak kepada-Nya.”✡

9Perhatikanlah 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 yang jauh lebih tinggi dari langit. Diamelakukan
itu supaya seluruh alam semesta ini dipenuhi dengan kehadiran-Nya.

11 Jadi Kristuslah yang memberikan kemampuan khusus yang
berbeda kepada setiap kita: Ada yang menerima kemampuan
untuk menjadi rasul, dan ada yang menerima kemampuan untuk
menyampaikan pesan yang diterima dari Roh Allah,* atau kemampuan
untuk memberitakan Kabar Baik tentang Yesus, atau kemampuan
untuk menjadi gembala jemaat, atau kemampuan untuk mengajar
umat Allah. 12 Semua kemampuan itu diberikan supaya kita bisa
mempersiapkandanmelengkapi umatAllah, supayamelalui pelayanan
kitamasing-masing tubuhKristus bisadikuatkan. 13Pekerjaan ituharus
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 bertumbuh menjadi seperti
Kristus.

14 Jadi, jangan lagi kita seperti anak-anak, yang mudah terpengaruh
dan terbawa ke sana kemari oleh arus ajaran-ajaran baru. Karena ada
banyak guru palsu yangmenyesatkan dengan ajaran licik yang sengaja
dibuat supaya kelihatan benar. 15 Sebaliknya marilah kita berpegang
terus kepada ajaran yang benar dan selalu saling mengasihi. Dengan
begitu kita akan semakin bertumbuh menjadi seperti Kristus dalam
semua sifat-Nya. Berarti kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus
akan semakin menyerupai Dia yang adalah Kepala atas kita. 16Dialah
yang mengatur supaya semua anggota disusun dan 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 salingmenguatkan 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

✡ 4:8 Mzm. 68:18 * 4:11 menyampaikan pesan … Lihat catatan di 1Kor. 14.1.
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sia-sia, 18 dan pengertian mereka masih gelap. Mereka jauh sekali
dari cara hidup yang dikehendaki Allah. Hal itu karena mereka tidak
tahu apa-apa tentang Allah, dan juga karena kekerasan hati mereka.
19 Mereka tidak tahu malu. Karena itu mereka memberi diri mereka
sepenuhnya untuk melakukan segala hal yang jahat, dan tidak pernah
merasa puas.

20 Tetapi bukan seperti itu cara hidup yang sudah kalian pelajari
pada waktu pertama kali kalian mengenal Kristus! 21Tentu saja, kalian
sudah mendengar tentang Dia, dan belajar tentang persatuan dengan
Dia, sesuai dengan ajaran benar yang kita terima dari Dia. 22 Jadi
setiapkalian sudahdiajaruntukmeninggalkansifat-sifathidupmuyang
lama. Hidup lama itu harus dibuang seperti baju lama yang dibuang.
Kelakuan lama itu semakin buruk karena dipimpin oleh hawa nafsu
yang gampang menipu kita. 23 Karena itu, biarlah hati dan pikiranmu
diperbaharui olehRohAllah. 24Sebagaimanakamumemakaibajubaru,
begitulah hendaknya seluruh hidupmu menjadi baru. Karena kamu
sudah diciptakan menjadi manusia baru yang semakin mencerminkan
sifat-sifat Allah. Berarti kamu akan sungguh-sungguh hidup suci dan
benar di hadapan-Nya.

25 Jadi, karena kamu seperti sudah mengganti baju yang lama itu—
yaitu hidupmu yang lama, jangan lagi menipu sesamamu. “Katakan
yangbenar satu sama lain,”✡ karenakitamasing-masingadalahanggota
dari satu tubuh. 26 Dan “apabila kamu menjadi marah, janganlah
sampai kemarahan itu membuat kamu berdosa.”✡ Berhentilah marah
sebelum matahari terbenam. 27 Dalam hal itu, janganlah beri kesem-
patan kepada iblis untukmengalahkanmu. 28Kalau dulu kamupencuri,
berarti kamu tidak boleh lagi mencuri. Dan kamu harus berusaha
bekerja dengan tanganmu sendiri, supaya kamumempunyai penghasi-
lan sendiri dan sebagian dari penghasilanmu itu bisa kamu bagikan
kepada orang-orang yang berkekurangan. 29 Ketika kamu berbicara,
janganlah sampai kata-kata kotor keluar dari mulutmu, atau kata-kata
yang menyakiti hati orang lain. Tetapi bicaralah seperlunya, supaya
perkataanmu menolong, mendatangkan kebaikan, dan menguatkan
orang-orang yang mendengarnya. 30Dan jangan sampai cara hidupmu
membuat Roh Kudus bersedih hati. Karena Roh itu merupakan bukti
bahwa kamu adalah milik Allah, dan Roh Kudus juga menjamin ke-
selamatanmu 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 sudahmengampuni kamu karena bersatu dengan Kristus.

5
1 Jadi, oleh karena kamu adalah anak-anak Allah yang dikasihi-Nya,

hiduplahdenganbenar danbersih dari segala kesalahan— yaitu seperti
Allah sendiri. 2Biarlah kalian saling mengasihi, sesuai dengan teladan
Kristus. Karena Dia sudahmengasihi kita sampai Diamemberikan diri-
Nya sendiri sebagai kurban demi kita. Persembahan-Nya itu sangat
harum danmenyenangkan hati Allah.
✡ 4:25 Zak. 8:16 ✡ 4:26 Mzm. 4:4
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3 Janganlah ada percabulan, kejahatan, atau keserakahan di antara
kalian. Hal-hal itu sama sekali tidak pantas bagi umat Allah. 4 Juga jan-
ganlah ada di antara kalian yang mengucapkan kata-kata jahat, kotor,
atau kata-kata yang tidak berguna. Hal itu tidak pantas lagi bagi kalian.
Tetapi hendaklah kalian bersyukur. 5Biarlah kalianmengetahui hal ini:
Orang-orang yang melakukan dosa percabulan, kejahatan, atau keser-
akahan, tidak akan menjadi warga kerajaan Kristus dan Allah. Orang-
orangyang serakah samasajadenganpenyembahberhala, karenauang
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 ma-
suk ke dalam terang TUHAN. Jadi hiduplah sebagai warga Kerajaan
Terang. 9 Karena hidup di dalam terang Allah selalu menghasilkan
semua perbuatan yang baik, hidup yang benar, dan mengikuti ajaran
benar. 10 Jadi berusahalah mencari hal-hal yang membuat hati TUHAN
senang. 11 Jangan lagi kalian ikut melakukan apa yang dilakukan oleh
orang yang masih hidup dalam kegelapan. Semua itu percuma saja.
Melainkan hendaklah kalian masing-masing hidup dan berbicara den-
gan cara yang menyatakan bahwa hidup dalam kegelapan itu adalah
salah. 12Karena hal-hal yang mereka lakukan secara gelap dan rahasia
itu, hanya dibicarakan saja sudah sangat memalukan. 13 Tetapi ketika
perbuatan-perbuatan mereka yang gelap itu dinyatakan dalam terang,
maka segala perbuatan mereka ternyata salah. 14 Karena perbuatan-
perbuatan jahat menjadi kelihatan ketika ada terang. Karena itulah
peribahasa ini sering diucapkan,
“Bangunlah, kamu yang tidur

Bangkitlah dari antara orangmati,
dan Kristus akan bersinar atasmu.”

15 Jadi, berhati-hatilah dengan cara hidup kalianmasing-masing. Jan-
gan hidup seperti orang bodoh, tetapi hiduplah seperti orang bijaksana.
16Maksud saya adalah, supaya kamumenggunakan setiap kesempatan
untuk melakukan yang baik, karena zaman ini adalah zaman yang
jahat. 17 Jadi janganlah hidup sembarangan, tetapi usahakanlah su-
paya kamu mengetahui apa yang TUHAN mau untuk kamu lakukan.
18 Janganlah hidupmu dikuasai oleh air anggur yang memabukkan,
karena hal itu bisa membuat kamu binasa. Tetapi hendaklah hidupmu
dikuasai oleh Roh Allah. 19 Saling memberi dorongan satu sama lain
denganmenyanyikan semua jenis lagupujian kepadaTUHAN—baik itu
dengan lagudari KitabMazmuratauFirmanAllahdan 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
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21Hendaklah kalian rendah hati dan bersedia untuk saling menghor-
mati kemauan satu sama lain.* Lakukanlah itu karena kamumenghor-
mati 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 tubuh Kristus menaati kehendak-Nya, begitu jugalah
istri menaati kemauan suaminya dalam segala hal.†

25Hai suami, hendaklahkamumengasihi istrimu sama seperti Kristus
sudah mengasihi kita— bahkan sampai Dia mempersembahkan diri-
Nya sebagai kurban demi semua jemaat, 26 supaya kita disucikan dan
menjadi milik-Nya yang istimewa. Juga kita disucikan melalui Firman
Allah yang sudah Yesus ajarkan. Firman Allah itu bagaikan air murni
yang membersihkan kita.‡ 27 Karena itulah Kristus mati untuk kita:
Supaya kita dalam kesatuan jemaat-Nya dikhususkan bagi diri-Nya
sendiri, sebagaimana seorang pengantin laki-laki mengambil seorang
pengantin perempuan sebagai istrinya. Maksudnya adalah bahwa
kita disucikan dan dimuliakan secara khusus untuk tinggal menetap
bersama Dia— tanpa dosa, tanpa kesalahan, atau tanpa noda apa pun.
28 Jadi demikianlah setiap suami harus mengasihi istrinya sama seperti
mengasihi tubuhnya sendiri. Karena waktu suami mengasihi istrinya,
hal itu sama seperti dia mengasihi dirinya sendiri. 29 Tidak ada orang
yangpernahmembenci tubuhnyasendiri. Setiaporangmemberi tubuh-
nya makan serta merawatnya. Dan itulah yang selalu dilakukan oleh
Kristus untuk 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— sehinggamereka berdua
menjadi satu.”✡ 32 Ajaran yang baru saja saya nyatakan ini artinya
sangat dalam. Maksud saya adalah bahwa salah satu arti dari tulisan itu
adalah tentang Kristus dan kesatuan seluruh jemaat-Nya. 33 Jadi inilah
kesimpulannya: Setiap suamiharusmengasihi 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.

* 5:21 rendah hati … sama lain Kata-kata ini menerjemahkan arti satu kata dalam bahasa
Yunani, dan kata yang sama diterjemahkan sebagai “menaati kehendak” dalam ayat 22 dan
24. † 5:24 menaati … dalam segala hal Waktu Paulus mengatakan hal ini kepada para istri,
dia tidak bermaksud bahwa istri harus melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Firman
TUHAN kalau disuruh oleh suami. Kita masih harus lebih taat kepada Allah daripada manusia.
‡ 5:26 Ayat 26 Dalam acara pernikahan Yahudi, pengantin perempuan dimandikan dengan air
sebelummemakai baju pernikahan dan dibawa menghadap pengantin laki-laki. Kata ‘air’ dan
‘membersihkan’ juga ditafsirkan sebagai kiasan pembaptisan. Jadi ayat ini bisa diterjemahkan,
“supaya kita disucikan dan menjadi milik-Nya yang istimewa. Juga kita dibersihkan dan
disucikan sesuai dengan Firman Kristus ketika kita dibaptis dengan air.” ✡ 5:31 Kej. 2:24
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2 Ingatlah perintah TUHAN ini: “Hormatilah ibu-bapakmu.” Perintah
itu adalah perintah pertama yang disertai dengan janji Allah, 3 yaitu,
“Hormatilah supaya kamu mendapatkan kebaikan dan panjang umur
di dunia ini.”✡

4 Kepada setiap bapak, janganlah membuat anak-anakmu sakit hati,
tetapi besarkanlah mereka dengan didikan dan nasihat sesuai dengan
kemauan TUHAN.

Nasihat kepada para budak danmajikan
5Dankepadasetiaporangyangdijual kepadaorang lainuntukbekerja

sebagai budak tuannya:* Taatilah tuanmuyangdi dunia ini dengan rasa
takut dan penuh hormat. Dan lakukanlah itu dengan segenap hatimu
— sama seperti kamu taat kepada Kristus. 6 Ikutilah kemauan mereka
selalu—baikpadawaktumerekaadamaupunpadawaktumereka 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. 7Kerjakanlah
tugasmu dengan senang hati, karena sebenarnya yang sedang kamu
layani adalah Tuhan Yesus— bukan manusia. 8 Dan ingatlah bahwa
Tuhan akan memberikan upah kepada setiap orang yang melakukan
kebaikan— baik kepada orang yang hidup sebagai budakmaupun yang
bukan budak.

9 Begitu juga setiap majikan: Hendaklah kamu bersikap baik ter-
hadap budak-budakmu. Jangan membuat mereka takut dengan selalu
mengancam mereka. Ingatlah bahwa kamu dan mereka mempunyai
Penguasa yang sama di surga, yang menghakimi setiap orang dengan
tidak pandangmuka.

Pakailah seluruh perlengkapan perang yang diberikan Allah
10 Sebagai pesan terakhir, hendaklah kalian masing-masing menjadi

kuat karena terus berharap sepenuhnya kepada kuasa Tuhan Yesus
yang luar biasa, dan juga karena kalian sudah bersatu dengan Dia.
11 Sama seperti seorang tentara memakai perlengkapan perangnya,
kamu pun harus memakai semua perlengkapan perang yang Allah
berikan kepada kita. Dengan begitu, kamu bisa menolak tipuan iblis.
12Karena kita berperang bukanmelawan orang-orang yang di bumi ini.
Tetapi kita berperang melawan roh-roh jahat dan semua kuasa yang
memerintah roh-roh jahat itu. Mereka itulah yang sekarangmenguasai
dunia yang gelap ini dari langit di atas. 13 Karena itu kamu perlu
memakai semua alat perang dari Allah itu, supaya pada waktu musuh

✡ 6:3 Kel. 20:12; Ul. 5:16 * 6:5 budak tuannya Budak adalah seseorang yang dijual
kepada orang lain. Atas keputusan hakim, seseorang yang mempunyai hutang yang sangat
banyak bisa dijatuhkan hukuman menjadi budak ganti utangnya. Atau seorang bapak yang
sangat memerlukan dana bisa menjual anaknya menjadi budak. Atau penduduk negeri yang
dikalahkan dalam perang oleh negeri yang lain dijual sebagai budak ke orang-orang di negeri
lain. Seorang budak harus bekerja untuk tuannya. Dia tidak mempunyai hak apa pun, tidak
menerima honor, dan tidak bisa keluar dari perbudakan. Kalau lari dari perbudakan dan
tertangkap, budak sering dihukum mati. Hidup budak berada dalam tangan tuannya. Kalau
tuannya adalah orang yang ramah, jujur, dan kaya, maka keadaan hidup untuk budaknya
bisa cukup baik. Tetapi banyak majikan tidak seperti itu. Pada zaman Perjanjian Baru, ada
juga beberapa macam perbudakan yang tidak sama dengan yang sekarang disebut ‘hamba’,
‘pelayan’, atau ‘pembantu’ dalam bahasa Indonesia.
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datang menyerangmu, kamu tidak lari tetapi kamu bisa melawannya
dan tetap bertahan sampai perang berakhir.

14 Jadi, berdirilah teguh. Peganglah ajaran yang benar dari Allah.
Karena ajaran benar itu seperti ikat pinggang yang akan membuat
kamu siap untuk bertindak. Jalanilah hidup yang benar.† Karena
hidup benar itu seperti baju besi yang akan melindungi kamu dari
seranganmusuh. 15Dan teruslah berpegang kepadaKabar Baik tentang
Kristus. Kabar itu menolong kamu supaya kamu merasa tenang dalam
perlindungan Allah. Teruslah berpegang kepada kabar itu sama seperti
seorang tentara selalu memakai sepatu yang kuat, supaya kamu tetap
berdiri teguh dalam peperangan. 16 Selain itu, teruslah yakin dan
percaya kepada Tuhan Yesus. Karena keyakinanmu itu seperti alat
perang yang melindungi kamu dari semua anak panah berapi yang
dilepaskan oleh iblis kepada kita. 17 Yakinlah bahwa Allah sudah
menyelamatkan kamu, karena hal itu seperti topi perang bagimu. Dan
peganglah semua perkataan Allah seperti memegang pedang, karena
perkataan-Nya mempunyai kekuatan dari Roh Kudus. 18Dalam segala
keadaan berdoalah selalu. Dan untuk semua hal yang kamu perlukan,
berharaplah sepenuhnya kepada RohKudus. Hendaklah kamuberjaga-
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 den-
gan berani waktu saya menyampaikan Kabar Baik yang dulu dirahasi-
akan itu. 20 Karena saya adalah utusan Allah untuk memberitakan
tentang kerajaan-Nya, walaupun saat ini saya dipenjarakan dan diikat
dengan rantai besi. Jadi berdoalah supaya saya menyampaikan berita
dari Allah itu dengan berani, sesuai dengan tugas saya.

Salam terakhir
21-22Tikikus, saudara kita yang saya kasihi, sudahmembawa surat ini

kepada kalian. Sebagai saudara kita dalam persatuan dengan Tuhan
Yesus, dia melayani Tuhan dengan setia sekali. Saya juga mengutus dia
supaya dia bisa menyampaikan berita tentang keadaan dan pekerjaan
pelayanan saya, supaya kalian bisa mengetahui tentang keadaan kami
dan supaya dia bisa menguatkan hati kalian.

23 Saudara-saudari, doa saya, Allah Bapa dan Penguasa kita Kris-
tus Yesus akan selalu menjaga kalian masing-masing supaya hidupmu
tenang dalam perlindungan Tuhan, dan Dialah yang membuat kalian
supaya kalian saling mengasihi selalu dan terus berpegang kepada
keyakinan kita. 24Kepada semua yangmengasihi Penguasa kita Kristus
Yesus dengan kasih yang tidak pernah padam, doa saya, Allah akan
selalu baik hati kepada kalian.

† 6:14 Jalanilah hidup yang benar Kalau bahasa Yunaninya diterjemahkan secara harfiah
ke dalam bahasa Inggris, “breastplate of righteousness.” Righteousness di sini bisa berarti
1) menjalani hidup yang benar, atau 2) ingatlah bahwa kamu dibenarkan oleh Kristus dalam
pandangan Allah. Kedua tafsiran bisa dijadikan satu: Menyadari bahwa kita sudah dibenarkan
di hadapan Allah oleh Kristus memungkinkan kita menjalani hidup yang benar.
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Surat Paulus kepada jemaat Filipi
1Kepada yang kekasih saudara-saudari saya seiman di Filipi— yaitu

semua yang sudah disucikan oleh Allah karena bersatu dengan Kristus
Yesus, khususnya kepada semua penatua dan para pengerja jemaat.
Salam dari Paulus dan Timotius, hamba Kristus Yesus.
2 Doa kami, Allah Bapa dan Penguasa kita Kristus Yesus akan selalu

baik hati kepada kalian masing-masing dan menjagamu supaya kamu
hidup dengan tenang dalam perlindungan Bapa dan Penguasa kita!

Doa Paulus
3 Setiap kali saya teringat mendoakan kalian, saya selalu bersyukur

kepada Allah yang saya layani. 4Dengan senang hati saya selalu berdoa
untuk kalian semua, 5 karena saya ingat bagaimana cara kalian bek-
erjasama dengan saya dalam pemberitaan Kabar Baik tentang Kristus
sejak kalian percaya kepada berita itu sampai sekarang. 6 Dan 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
saya merasa kalian sudah mendapat tempat di dalam hati saya. Hal
itu karena kalian sudah menjadi teman sekerja saya dalam tugas yang
diberikan Allah kepada saya. Tugas itu diberikan hanya karena ke-
baikan hati-Nya. Baik pada waktu saya dipenjarakan maupun tidak
dipenjarakan, tugas saya adalah untukmembela danmempertahankan
Kabar Baik dari Allah. 8DanAllah 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 akan
menghasilkan banyak hal yang baik— yaitu hal-hal yang diker-
jakan lewat kuasaKristus Yesus untuk kemuliaan dan pujian bagi
Allah.

Penderitaan Paulusmembuat Kabar Baik semakin tersebar
12 Saudara-saudari, saya mau kalian tahu bahwa melalui semua

masalah dan penderitaan yang sedang saya alami, Kabar Baik ten-
tang Kristus semakin tersebar, 13 sehingga semua orang di sini —
khususnya para pengawal istanaRoma, sudahmengetahui dengan jelas
bahwa saya dipenjarakan karena saya pengikut Kristus. 14Dan karena
saya dipenjarakan, sebagian besar saudara-saudari kita yang percaya
kepada Tuhan Yesus semakin beranimemberitakanKabar Baik tentang
Dia.
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15Memang ada beberapa orang yang memberitakan tentang Kristus
karena iri hati kepada saya, atau karena mereka mau menjadi lebih
terkenal dari saya. Tetapi kebanyakan saudara-saudari seiman mem-
beritakan Kabar itu karena mereka sungguh-sungguh ingin menye-
nangkan hati Tuhan Yesus. 16 Mereka melakukan itu karena mereka
juga mengasihi saya dan menyadari bahwa saya dipenjarakan karena
kehendakAllah— yaitu berjuang demimembela danmempertahankan
Kabar Baik dari Allah. 17 Tetapi beberapa orang lain masih memberi-
takan tentang Kristus demi kepentingan diri mereka sendiri dan bukan
dengan hati yang tulus ikhlas. Setiap mereka berpikir, “Biar Paulus
lebih susah lagi ketika dia mendengar bahwa di sini saya mempunyai
lebih banyak pengikut dari dia.”

18Tetapi 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! 19Karenamelaluidoa-doakaliandanpertolongandariRoh
Kristus Yesus, saya yakin bahwa pada akhirnya saya akan dibebaskan.

Tujuan hidup Paulus hanya untukmemuliakan Kristus
20 Karena saya sungguh-sungguh merindukan dan mengharapkan

supaya saya tidak gagal dalam melaksanakan tugas saya dan tidak
menjadi malu di hadapan Tuhan. Yang saya mau adalah supaya saya
terus bersaksi dengan penuh keberanian— sebagaimana saya sudah
pernah bersaksi sebelumnya. Dengan begitu, saya berharap bahwa
Kristus selalu dimuliakanmelalui apa yang terjadi atas diri saya— baik
hidup maupun mati. 21 Karena bagi saya, hidup ini hanyalah untuk
memuliakan Kristus! Dan kalau saya mati, hal itu hanya akan mem-
bawa keuntungan bagi saya— yaitu hidup bersama Kristus. 22 Tetapi
kalau saya masih hidup di dunia ini, saya akan terus berusaha un-
tuk mendapatkan hasil yang lebih banyak lagi dalam pelayanan saya
kepada Tuhan Yesus. Jadi, kalau saya diberi izin untuk memilih, saya
tidak tahu apakah saya lebih senang hidup atau segeramati. 23Memang
sangat sulit bagi sayauntukmemilihdi antarakeduanya! Secarapribadi
lebih baik kalau saya meninggalkan tubuh ini dan tinggal bersama
Kristus. Ya, karena hal itu jauh lebih baik bagi saya! 24Tetapimengingat
kalian masih membutuhkan saya, maka saya yakin bahwa saya masih
perlu hidup lebih lama di dunia ini. 25Oleh karena saya yakin akan hal
itu,maka sayaberpikir Tuhanakanmengizinkan sayahidupdan tinggal
bersama kalian. Dengan begitu saya akan menolong kalian untuk
semakin bertumbuh dan bersukacita karena keyakinan kita kepada
Kristus— 26 sehingga pada waktu saya datang kembali kepada kalian,
tentu kalian akan sangat senang dan bersyukur kepada Kristus Yesus!

Bersatulah dan terus hidup sebagai warga kerajaan Surga
27Tetapi apapunyang terjadi dengan saya, hal yang terpentingadalah

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.
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28 Janganlah takut kepada orang-orang yang menentang kalian. Hal itu
akan membuktikan kepada mereka bahwa mereka akan dibinasakan,
sedangkan Allah sendiri akanmenyelamatkan kita. 29Karena kebaikan
hati Allah, Dia memilih kalian— bukan saja untuk percaya kepada
Kristus, tetapi juga untuk menderita demi kemuliaan-Nya! 30 Dan
penderitaan yang sedang kalian alami sama seperti penderitaan yang
saya alami— seperti yang sudah pernah kalian saksikan, dan kalian
sendiri jugamendengar bahwa sayamasihmenderita sampai sekarang.

2
Bersatulah dan salingmemperhatikan

1 Jadi karena semua itu, Saudara-saudariku, pikirkanlah hal-hal yang
kita alami bersama karena kita bersatu dengan Kristus! Dia selalu
menguatkan dan menghibur kita, karena Dia mengasihi kita. Dan kita
menikmati persaudaraan karena Roh Kudus tinggal di dalam diri kita
masing-masing. Karena itulah kita saling memperhatikan dan saling
mengasihi. Nah, berdasarkansemua itu, 2sayamendorongkalianuntuk
membuat saya semakin bersukacita waktu saya mendengar bahwa
kalian hidup seia sekata, dan terus memiliki kasih yang sama antara
yang satu dengan yang lain, dan bekerjasama dengan sehati sepiki-
ran. 3 Apa saja yang kalian masing-masing lakukan, tidak boleh me-
mentingkan kepentinganmu sendiri atau menonjolkan dirimu. Tetapi
utamakanlah kepentingan setiap saudara seiman daripada kepentin-
ganmu sendiri dan tetap rendah hati. 4 Janganlah kamu hanya sibuk
memikirkan keperluanmu sendiri, tetapi pikirkanlah juga keperluan
orang lain.

Mengikuti contoh Kristus yang tidakmementingkan diri-Nya sendiri
5 Jadi hendaklah kita masing-masingmengikuti sikap Kristus Yesus!

6Biarpun Yesus mempunyai semua sifat Allah,
tetapi Dia tidak pernah berpikir bahwa kedudukan-Nya sebagai
Allah

adalah sesuatu yang harus tetap dipertahankan-Nya.
7Tetapi Dia merendahkan diri-Nya danmeninggalkan semuanya.

Lalu Dia mengambil kedudukan yang paling hina sebagai hamba
untukmelayani kita,

dan datang ke dunia ini sebagai manusia biasa.
Dan dalam keadaan sebagai manusia,

8Dia lebih lagi merendahkan diri-Nya untuk taat kepada kehendak
Allah,

hingga Dia menyerahkan tubuh-Nya sampai mati—
bahkan sampai mati disalibkan.

9Oleh karena itulah Allah sudahmengangkat Dia ke tempat yang paling
terhormat,

danmeninggikan Yesus di atas segala penguasa yang lain!*
10Allahmelakukan hal itu supaya setiap orang—

baik yang ada di surga, di bumi, maupun yang ada di dalam dunia
orangmati,

* 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
kepada Kristus Yesus.
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akan berlutut menyembah Yesus.
11 Dan setiap orang† akan mengaku bahwa Kristus Yesus adalah Pen-

guasamereka.
Dengan begitu Allah Bapa juga akan turut dimuliakan.
Jadilah umat yang dikehendaki Allah

12 Karena itu saudara-saudari yang saya kasihi, sebagaimana kalian
selalu taat kepada saya, maka sekarang saya mendorong kalian un-
tuk berusaha hidup sesuai dengan apa yang pantas bagi orang yang
sudah diselamatkan oleh Allah— dengan takut dan hormat kepada-
Nya. Jangan lakukan itu hanya pada waktu saya ada bersama kalian,
tetapi lebih baik lagi kalau kalianmelakukannya padawaktu saya tidak
bersama kalian. 13 Karena Allah-lah yang memberi keinginan bahkan
kemampuankepada kitamasing-masing untukmelakukanhal-hal yang
menyenangkan hati-Nya.

14 Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan
tanpa bertengkar. 15-16 Dengan begitu kalian layak disebut anak-anak
Allah, karena kalian hidup murni dan tidak ternoda serta bersih dari
segala kesalahan — walaupun kalian berada di antara orang-orang
sesat dan berhati busuk. Dan karena kalian memberitahukan kepada
mereka ajaran yang memberi hidup, hendaklah kalian bersinar di an-
taramereka seperti bintang-bintang yang bersinar di dalamdunia yang
gelap. Dengan demikian, saya akan sangat bersukacita waktu Kristus
datang kembali, karena akan terbukti bahwa usaha dan perjuangan
saya tidak sia-sia.

17Kalian percaya penuh kepada-Nya sehingga kalian mengurbankan
hidup kalian untuk melayani Allah. Jadi sekalipun saya harus mem-
berikan 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
turut merasakan sukacita itu bersama saya. 18 Ya, biar kalian ikut
senang dan penuh sukacita bersama saya!

Berita tentang Timotius dan Epafroditus
19 Saya berharap supaya Tuhan Yesus akan segera membuka jalan

mengutusTimotiuskepadakalian. Karenasayaakansangatbersukacita
pada waktu dia kembali lagi dengan membawa berita tentang kalian.
20 Karena saya tidak mempunyai teman sekerja yang lain yang seperti
Timotius— yang sehati dengan saya dan sungguh-sungguhmemikirkan
keperluan kalian. 21 Karena orang-orang lain lebih memikirkan ke-
pentingan diri mereka sendiri, dan kurang memperhatikan pelayanan
pekerjaan Kristus Yesus. 22 Dan kalian pun sudah tahu sifat Timotius
† 2:11 setiap orang Secara harfiah, “setiap lidah.” Lidah di sini menggambarkan seluruh
kepribadian orang. Artinya di sini bukan hanya lidah yang mengaku, tetapi hati dan pikiran
juga ikutmengaku. ‡ 2:17 memberikan darahku… Frasa ini menerjemahkan satu kata yang
terjemahannya “curahkan air anggur sebagai persembahan.” Sesuai dengan Hukum Taurat,
persembahan binatang hampir selalu dilengkapi dengan tepung terigu yang dicampur dengan
minyak zaitun dan kira-kira dua liter air anggur— yang dicurahkan sedikit demi sedikit sampai
habis di atas daging kurban yang sedang dibakar di atas mezbah. Lihat Kel. 29:38-41; Bil.
15:1-12. Paulus tidak bermaksud bahwa darahnya benar-benar menjadi persembahan. Tetapi
dengan cara ini dia menggambarkan bahwa dia rela dibunuh dengan cara yang mengerikan
demi kepentingan mereka— yaitu mempertahankan Kabar Baik yang mereka sudah percayai.
Bandingkan 2Tim. 4:6.
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bahwa dia sudah melayani bersama saya dalam pemberitaan Kabar
Baik— seperti seorang anak membantu bapaknya. 23 Karena itu saya
berharap bisa segera mengutus Timotius kepada kalian pada saat saya
tahu lebih lanjut tentang kasus saya. 24 Dan saya yakin Tuhan akan
menolong saya, supaya saya sendiri pun segera datang kepada kalian.

25 Tetapi saya merasa perlu mengutus Epafroditus kembali kepada
kalian. Dia adalah saudara seiman saya yang baik, teman sekerja
dan seperjuangan dalam melayani pekerjaan Tuhan. Memang dulu
kalian mengutus dia untuk mengurus keperluan saya di dalam penjara
ini. 26 Tetapi alasan saya mengutus dia kembali karena dia sendiri
rindu sekali bertemu kembali dengan kalian semua. Dia merasa kuatir
karena dia sudahmengetahui bahwa kalian sudah tahu dia sakit keras.
27Memang dia pernah sakit parah dan hampir mati, tetapi Allah berbe-
las kasihan kepada dia dan menolong dia. Allah bukan saja kasihan
kepada dia, tetapi kepada saya juga— sehingga saya sangat terhibur.
28 Jadi saya senang bisa mengutus dia kembali kepada kalian. Dengan
begitu kalian akan senang melihat dia kembali, dan saya tidak perlu
lagi kuatir tentang kesehatannya. 29 Jadi sambutlah dia dengan penuh
sukacita sebagai saudara yang juga sudah bersatu dengan Tuhan Yesus.
Danhormatilah orang-orang yang seperti dia, 30karenadiahampirmati
dalamtugasmelayanipekerjaanKristus. Dia relamatiuntukmemenuhi
tugas yang kalian berikan ketikamengutus dia— yaitu untukmengurus
keperluan saya selama dipenjarakan di sini.

3
Mengenal Kristus jauh lebih berarti dari segala apa pun

1Akhirnya Saudara-saudari yang saya kasihi, bersukacitalah karena
bersatu dengan Tuhan Yesus! Saya tidak bosan-bosan mengulangi apa
yang sudah saya tuliskan sebelumnya. Bahkan 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 penjahat yang hanya mau memotong kulit
alat kelaminmu saja! 3 Tetapi kita sudah menerima sunat yang sejati
— yaitu sunat hati!* Buktinya kita menyembah Allah melalui Roh-Nya
dan kita hanya bangga dengan apa yang Kristus Yesus kerjakan untuk
menyelamatkan kita. Dan kita tidak bergantung pada upacara yang
dilakukan dengan tanganmanusia pada tubuh laki-laki atau peraturan-
peraturan jasmani yang lain.

4 Kalau guru-guru palsu itu merasa bahwa mereka bisa bergantung
kepada hal-hal jasmani seperti itu, atau status mereka dalam agama
Yahudi, maka saya lebih pantas lagi berbangga atas hal seperti itu!
5 Saya disunat waktu berumur satu minggu.† Saya adalah keturunan
Israel dari suku Benyamin. Saya orang Ibrani dan orang tua saya juga
orang Ibrani. Saya juga anggota kelompok Farisi, jadi jelaslah bahwa
* 3:3 sunat hati Lihat Kol. 2:11. † 3:5 satu minggu Secara harfiah, “delapan hari.” Kalau
bayi laki-laki lahir pada hari Senin, maka dia disunat pada hari Senin berikutnya. Menurut
cara hitung orang Yahudi, hari pertama dan hari terakhir dihitung. Dalam contoh di atas, hari
Senin yang pertama dihitung sebagai hari kesatu, dan hari Senin berikutnya dihitung sebagai
hari kedelapan.
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saya sangat menaati semua Hukum Taurat. 6Dan saya begitu semangat
berjuang mempertahankan agama Yahudi sehingga saya menganiaya
orang-orang yang percaya kepada Yesus. Pada waktu itu semua orang
Yahudi bersaksi bahwa saya hidup benar dan tanpanoda sesuai dengan
Hukum Taurat.

7Memang dulu saya bangga danmerasa beruntung karena semuanya
itu. Tetapi sekarang saya menganggap semua hal itu tidak berguna,
karena sekarang saya hanya berbangga atas apa yang sudah Kristus
kerjakan! 8 Bukan hanya itu saja! Bahkan saya menganggap segala
sesuatu tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan apa yang saya
miliki sekarang— yaitumengenal Penguasa saya Kristus Yesus! Karena
Kristus, semua yang dulu saya banggakan sekarang saya anggap tidak
ada artinya dan sama saja dengan sampah. Mengenal Kristus jauh
lebih berarti! 9 Jadi saya hanya ingin terus bersatu dengan Dia. Saya
dibenarkan di hadapan Allah bukan karena hasil usaha saya dalam
menaati Hukum Taurat, melainkan hanya karena Kristus! Ya, saya
percaya penuh atas apa yang Kristus kerjakan, dan lewat percaya itu
saja saya dibenarkan di hadapan Allah. 10Maka sekarang saya hanya
rindukan mengenal Kristus dan kuasa yang menghidupkan Dia dari
kematian. Dan saya rindu ikut menderita dalam rangka melayani
Kristus sama seperti Dia sendiri menderita— sampai saya rela mati
seperti Dia! 11Dengan begitu saya sangat berharap supaya saya sendiri
pantas ikut dihidupkan kembali dari kematian.

12 Saya tidak berkata bahwa saya sudah berhasil mencapai tujuan
saya itu! Saya belum sempurna. Tetapi saya terus berusaha untuk
mencapai tujuan itu, karena itulah yang sudah direncanakan oleh
Kristus Yesus untuk saya sebelum Dia memanggil saya menjadi milik
kepunyaan-Nya. 13Saudara-saudari, saya tahu bahwa saya belummen-
capai tujuan itu, tetapimata sayahanya tertujuuntukmencapai sasaran
ini saja: Saya melupakan semua hal yang sudah lewat dan berusaha
sekuat tenaga untuk mencapai apa yang ada di depan saya. 14 Sama
seperti saya ikut lomba lari, mata saya tetap tertuju kepada sasaran
— yaitu hadiah kemenangan yang sudah disiapkan bagi saya di surga!
Dan memang kita yang bersatu dengan Kristus Yesus sudah dipanggil
oleh Allah untuk mencapai sasaran surgawi itu. 15 Jadi hendaklah kita
semua yang sudah menjadi dewasa secara rohani mempunyai tujuan
dan sasaran seperti saya. Dan kalau ada di antara kalian yang tidak
setuju dengan ajaran ini, maka Allah akanmemberikan pengertian dan
memimpin kalian masing-masing ke jalan yang benar. 16 Yang penting
kitamasing-masing tidakmundur dari tingkat kedewasaan rohani yang
sudah kita capai.

17 Jadi Saudara-saudari, biarlah kalian semua ikut teladan saya. Per-
hatikanlah dan contohlah setiap orang yang hidupnya seperti teladan
kami. 18 Saya berkata begitu karena ada hal yang sangat menyedihkan
hati saya: Seperti yang sudahpernah sayakatakanberulangkali 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
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melayani Allah. Hidup mereka hanya untuk memuaskan keinginan
diri sendiri saja. Dan mereka melakukan segala macam hal yang
memalukan— bahkan mereka bangga atas semua hal itu. 20 Tetapi
kita sudah menjadi warga negara kerajaan surga! Dan kita sangat
merindukan saatnya Penguasa dan Juruselamat kita Kristus Yesus
datang kembali dari sana. 21 Dan dengan memakai kuasa-Nya yang
luar biasa, Dia akanmengubah tubuh kita yang hina inimenjadi serupa
dengan tubuh-Nya yang mulia. Kuasa-Nya yang luar biasa itu adalah
kuasa yang terus Dia gunakan untuk menaklukkan segala sesuatu di
bawah pemerintahan-Nya.

4
Nasihat terakhir

1 Oleh karena itu Saudara-Saudari yang saya kasihi dan saya
rindukan, saya minta supaya kalian masing-masing terus bersatu den-
gan 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, su-
paya sehati sepikiran karena sudah bersatu dengan Tuhan. 3 Saya
minta kepada teman sekerja saya yang setia— yaitu pemimpin jemaat,*
supaya kamu menolong kedua saudari kita itu. Karena saya ingat
bagaimana mereka berdua melayani dan berjuang bersama saya, Kle-
mens, dan saudara-saudari yang lain dalam pemberitaan Kabar Baik.
Nama-namamereka pasti ada dalam buku kehidupan!†

4Bersukacitalah selalu karena sudah bersatu dengan Tuhan! Ya, saya
ulangi: Teruslah bersukacita!

5Biarlah melalui hidup kalian masing-masing nyata bahwa kamu se-
lalu 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 pen-
gawal, yang akan selalumenjaga hati dan pikiranmu. Ketenangan yang
diberikan Allah itu melebihi segala pengertianmanusia!

8 Akhirnya Saudara-saudari, arahkanlah pikiranmu kepada ajaran-
ajaran yang benar dan hal apa pun yang patut dipuji— yaitu semua hal
yang baik, hal-hal yang memimpin kepada hidup yang benar dan yang
terhormat, dan hal-hal yang murni, indah, dan yang menyenangkan.
9 Dan lakukanlah semua ajaran yang sudah kamu terima dari saya—
baikmelaluiperkataansayamaupunperbuatansaya. Dengandemikian
Allah— yang adalah sumber ketenangan hati kita, akan menyertai
kamu.

Ucapan terima kasih dari Paulus kepada jemaat di Filipi
* 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 diamaksud adalah pemimpin atau penatua jemaat. † 4:3 buku kehidupan
adalah bukuAllah yang isinya adalah semuanama orang yang sudah dipilih Allah untukmasuk
dalam kehidupan yang selama-lamanya (Why. 3:5; 21:27). Karena cara Paulus menyebut “na-
ma-namamereka dalambuku kehidupan,” kemungkinan besar beberapa dari antaramereka—
khususnya Klemens, sudahmeninggal dunia.
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10 Tuhan memberikan sukacita yang luar biasa kepada saya karena
ternyata kalian masih mengingat saya yang dipenjarakan di sini den-
gan mengirimkan bantuan lagi. Memang kalian selalu peduli dengan
keadaan saya, tetapi biasanya kalian tidak mempunyai kesempatan
untukmembantu. 11Sayamengatakan hal itu bukan karena sayamasih
merasa kekurangan, karena saya sudah terlatih untuk memuaskan
diri dalam segala keadaan. 12 Jadi saya tahu bagaimana memuaskan
diri — baik ketika hidup dalam kekurangan maupun dalam kelebi-
han. Karena saya sudah menemukan rahasia bagaimana caranya bisa
merasa puas dalam segala keadaan— baik kenyangmaupun lapar, baik
kaya maupun miskin. 13 Saya bisa menghadapi segala keadaan karena
Kristus yang selalu memberi kekuatan kepada saya! 14 Walaupun
begitu, saya senang dan berterimakasih bahwa kalian sudahmenolong
saya dalam kesusahan yang saya alami sekarang ini.

15 Memang kalian tahu bahwa waktu pertama kali saya mening-
galkan kalian di Makedonia untukmemberitakan Kabar Baik di tempat
lain, tidak ada jemaat lain yang terlibat penuh— yaitu yang sungguh-
sungguh menjadi sahabat sekerja saya, dan yang menerima berkat
juga karena berulang kali mendukung saya dengan dana. Hanya
kalianlah yang mendukung seperti itu. 16Dan ketika saya melayani di
Tesalonika, kalian sudah mengirimkan bantuan beberapa kali untuk
mencukupi kebutuhan saya. 17 Saya mengatakan hal itu bukan untuk
mencari bantuan lagi dari kalian! Tetapi saya mau supaya setiap
kalian diberkati secara berlimpah-limpah karena kalian menabung
harta di surga. 18 Semua kebutuhan saya sudah terpenuhi— bahkan
saya mempunyai lebih dari yang saya butuhkan, karena Epafroditus
sudah membawa bantuan kalian kepada saya. Bagi Allah, pemberian
kalian itu merupakan suatu persembahan yang harum, dan Dia sudah
menerima persembahan itu dan berkenan atasnya. 19Allah yang saya
layani akan membalasnya dengan mencukupi segala kebutuhanmu
juga, karena Dia akan melimpahkan segala kekayaan rohani— yaitu
kemuliaan surgawi, kepada kita yang bersatu dengan Kristus Yesus.
20Kemuliaan bagi Allah dan Bapa kita untuk selama-lamanya! Amin!

21 Sampaikanlah salam saya kepada semua saudara-saudari di sana
— yaitu semua yang sudah disucikan oleh Allah karena bersatu dengan
Kristus Yesus. Saudara-saudara yang bersama saya juga mengirim
salam kepada kalian. 22Dan semua saudara-saudari kita di sini— yang
sama seperti kalian sudah disucikan oleh Allah, juga mengirim salam
kepada kalian, terutama mereka yang bertugas di dalam istana raja
agung.

23 Doa saya, Penguasa kita Kristus Yesus akan selalu baik hati dan
menyertai kalianmasing-masing.
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Surat Paulus kepada jemaat Kolose
1-2Kepada yang kekasih saudara-saudari saya seiman yang tinggal di

Kolose— yaitu kalian yang sudah disucikan oleh Allah karena bersatu
dengan Kristus Yesus dan setia kepada-Nya:
Dari kami, Paulusdansaudarakita, Timotius. KarenakehendakAllah,

saya Paulus menjadi rasul Kristus Yesus.
Doa saya, Allah Bapa kita akan selalu baik hati kepada kalianmasing-

masing dan menjagamu supaya kamu hidup dengan tenang dalam
perlindungan-Nya.

Paulus bersyukur dalam doa untuk saudara-saudari seiman di Kolose
3Waktu kami berdoa, kami sangat bersyukur tentang kalian kepada

Allah— yaitu Bapa dari Penguasa kita Kristus Yesus. 4Kami bersyukur
karena kami sudah mendengar bahwa kalian terus percaya penuh
kepada Kristus Yesus dan juga sangat mengasihi semua saudara kita
— yaitu kita semua yang sudah disucikan oleh Dia. 5 Dan kalian terus
percaya dan saling mengasihi karena yakin bahwa kita pasti akan
menerima apa yang sudah Allah sediakan untuk kita di surga. Kalian
sudahbelajar tentang itudi dalamKabarBaik—yaituajaranyangbenar
tentang Yesus 6 yang sudah disampaikan kepada kalian. Dari berita itu
kita mengenal dengan benar bahwa Allah sangat baik hati kepada kita.
Kabar Baik itu juga sedang disampaikan ke semua daerah di dunia. Dan
seperti yang terjadi di antara kalian, semakin banyak orang menjadi
percaya dan cara hidup mereka diubahkan. 7 Yang mengajar berita
itu kepada kalian adalah Epafras. Memang dia adalah sahabat kami
dalam pelayanan Kristus. Dan dengan setia dia bekerja sebagai wakil
kami di daerah kalian. 8Pada waktu dia tiba di sini, dia menyampaikan
kepada kami bahwa kalian sangat mengasihi kami dan semua umat
Allah dengan kasih yang berasal dari Roh Kudus.

9 Karena itu, sejak kami mendengar tentang kalian, kami tidak
berhenti berdoa untuk kalian.
Kami selalu memohon supaya Allah membuat kalian menjadi orang
yang sangatbijaksana—supayamelaluiRoh-Nyakalianbisamengerti
cara hidup yang sesuai dengan kemauan-Nya. 10 Dengan begitu
kalian akan selalu hidup sebagai milik Tuhan Yesus, dan Dia akan
senang dengan semua yang kalian lakukan. Artinya kalian akan
terus berbuat segala macam hal yang baik dan terus maju dalam
hal mengenal Allah. 11 Kami juga berdoa supaya Allah menguatkan
kalian dengan kuasa-Nya yang sangat luar biasa— sehingga kalian
pantangmenyerahdan tidak putus asa padawaktu kalianmengalami
kesusahan. Dan dalam keadaan bagaimana pun juga, kami berdoa
supaya kalian terus bersukacita 12dan bersyukur kepada Allah Bapa.
Dialah yang 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
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kerajaan kuasa gelap danmenjadikan kitawarga dalamkerajaanAnak-
Nya yang sangat dikasihi-Nya. 14 Semua itu terjadi karena Yesus sudah
mengampuni kita denganmembayar semua utang dosa kita.

Kristus yang terutama dalam segala sesuatu
15Kristus Yesus mencerminkan semua sifat Allah.
Walaupunmanusia tidak bisa melihat Allah,

tetapi kita bisa mengenal Dia melalui Anak-Nya.
Kristus adalah yang Terutama* di atas semua yang diciptakan.

16 Karena melalui Dia, Allah sudah menciptakan segala sesuatu yang
ada,

baik di dunia maupun di semua tingkat surga,†
baik hal-hal yang bisa dilihat

dan yang tidak bisa dilihat olehmatamanusia,
termasuk semua penguasa rohani yang besar dan yang kecil,

dan semua kerajaan di dunia.
Allahmenciptakan semua itumelalui Dia,

dan supaya Anak-Nya itu menjadi Raja atas semuanya itu.
17Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu diciptakan.

Dan Dialah yang mengatur supaya semua yang diciptakan-Nya
masih tetap berlangsung.

18 Jadi Yesus juga kepala atas semua orang yang percaya penuh kepada-
Nya—

yaitu kita yang berfungsi sebagai tubuh-Nya di dunia ini.
Dia jugalah sumber hidup bagi kita,

dan Dialah yang pertama sekali‡ mempunyai hidup yang selama-
lamanya sesudah kematian.

Ini sesuai rencana Allah Bapa—
supaya Anak-Nyamenjadi yang terutama dalam segala hal.

19 Karena Bapa-Nya sendiri yang menghendaki dan memutuskan su-
paya—

ketika Anak-Nya menjadi manusia, Dia terus mempunyai 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—
* 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), Penguasadi atas semuaanak-anak lain yangdiangkatAllah (Rom. 8:29;
Ibr. 2:10-14), dan Yang merupakan jaminan bahwa semua pengikut Kristus akan dihidupkan
kembali dari kematian (1Kor. 15:20). † 1:16 semua tingkat surga Secaraharfiahdalambahasa
Yunani, “surga-surga.” Kata itu jamak, sehingga bisa diterjemahkan “tingkat-tingkat langit.”
Dalam pandangan dunia pada zaman Paulus, mereka bayangkan bahwa ada tiga sampai tujuh
tingkat langit atau surga. Pertama adalah udara dan langit di dunia— yang kita sebut atmosfir,
dan di atas itu adalah tempat yang dikuasai oleh roh-roh penguasa yang jahat, dan di atas itu
adabeberapa tingkat lagi, sampai tingkat yangpaling atas sebagai tempat tinggalAllah. ‡ 1:18
pertama sekali Secara harfiah, “Anak Sulung.” Lihat catatan pada ayat 15.
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yaitu Dia yang berlumuran darah waktu disalibkan.
21Memang, sebelum kita mengenal Yesus, hidup kita jauh dari Allah

dan kita selalumemusuhi Dia di dalampikiran dan perbuatan kita yang
jahat. 22 Tetapi sekarang, Yesus sudah menjadi Pengantara— sehingga
kita sudah berdamai dengan Allah. Hal itu terjadi waktu Dia— dalam
keadaan sebagai manusia, mati disalibkan untuk menggantikan setiap
kita. Jadi di hadapan Allah kita sudah disucikan dan bersih tanpa noda
— seperti tidak pernah berbuat dosa. 23Hal itu benar tentang kita, asal
kita teruspercayakepadaKabarBaikyangsekarangsudahdisampaikan
kepada kalian. Itulah dasar atas semua yang kita harapkan. Janganlah
kalian berpindah dari dasar itu. Bertahanlah, karena berita itu sudah
disebarkan ke semua daerah di dunia ini. Juga saya, Paulus, sudah
ditugaskan untukmengabarkan berita itu.

Pekerjaan Paulus untuk semua pengikut Kristus
24 Sekarang ini, saya senang karena saya tahu bahwa penderitaan

yang sedang saya alami di dalampenjara ini sebenarnyademi kepentin-
gan 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 untukmenguatkan semua orang yang percaya. 25 Jadi sesuai
dengan rencana Allah, saya menjadi pelayan untuk kalian semua, dan
tugas saya adalahuntukmenyampaikanberitaAllahdengan selengkap-
nya kepada semua orang— khususnya kepada kalian yang bukan orang
Yahudi.§ 26 Berita itu sama sekali tidak diketahui oleh siapapun sejak
permulaan dunia, karena Allah merahasiakannya. Tetapi sekarang,
berita itu dinyatakan kepada kita yang sudah disucikan oleh Yesus.
27Berita Allah itu sangatmenyenangkan dan sangat indah untuk semua
orang— termasuk kalian yang bukan orang Yahudi. Dan inilah intinya:
Biarlah Kristus hidup di dalam hatimu! Karena Roh Yesus berada di
dalam hati kita, kita semakin yakin* bahwa kita akan masuk ke dalam
kemuliaan Allah di surga. 28 Karena itulah kami yang sudah menjadi
rasul Yesus terus memberitakan Kabar Baik! Kami berusaha memakai
semua kebijaksanaan yang sudah Allah berikan untuk menasihati
dan mengajar setiap orang. Karena kami rindu membawa sebanyak
mungkin orang kepada Allah sebagai anggota tubuh Yesus yang dewasa
dalam hal bersatu dengan Kristus. 29 Dan untuk itulah saya berjuang
dan berusaha keras — dengan bersandar kepada Yesus yang selalu
memberi kekuatan kepada saya.

2
1 Saudara-saudari, saya ingin kalian tahu bahwa saya berjuang keras

untuk menolong kalian— yaitu semua saudara seiman yang ada di
Kolose dan Laodikia, dan juga untuk menolong semua saudara kita
yang belum pernah melihat saya. 2 Perjuangan saya ini adalah untuk
mendorong kalian semua supaya lebih percaya kepada Yesus dan saling
mengasihi lebih sungguh-sungguh, sehingga kalian semakin bersatu.

§ 1:25 khususnya … bukan … Yahudi Informasi ini dipindahkan ke sini dari ayat 27 supaya
maksud Paulus jelas. * 1:27 yakin Secara harfiah, “harapan.”
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Dengan demikian kalian akan lebih mengerti dan yakin bahwa ren-
cana keselamatan yang Allah nyatakan kepada kita adalah berkat yang
sangat luar biasa! Dasar rencana itu adalah untuk mengenal Raja
kita sendiri— yaitu Kristus Yesus! 3 Dia seperti kunci yang membuka
pikiran kita untuk semua hal yang dulu dirahasiakan 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 tidakbersamakalian, tetapi hati dan
pikiran saya bersama kalian. Dan saya akan selalu senang waktu saya
mendengar bahwa kalian hidup dengan teratur, dan masih terus kuat
dalam hal percaya penuh kepada Kristus.

Kita berusaha supaya tetap hidup bersatu dengan Yesus
6 Oleh karena kalian masing-masing sudah menerima Kristus Yesus

sebagai Penguasamu, teruslah hidup bersatu dengan Dia. 7 Sadarlah
bahwa kamu sudah bersatu dengan Yesus — sama seperti ranting
bersatu dengan pohonnya. Jadikanlah Dia dasar hidupmu. Teruslah
percaya penuh kepada Dia tanpa goyah— seperti yang diajarkan oleh
Epafras kepada kalian. Dan ingatlah untuk selalu bersyukur kepada
Allah.

8 Berjaga-jagalah supaya kalian tidak dipengaruhi oleh siapa pun
untuk mengikuti ajaran sesat. Berhati-hatilah terhadap orang yang
mau mengajar kalian tentang hal-hal yang mereka anggap sebagai
ajaranyangdalam, padahal itu sebenarnyahanyapikiranmanusia saja.
Jangan ikut tertipu oleh mereka, karena sebenarnya ajaran mereka
berasaldari parapenguasagelapyangmemerintahdidunia ini—bukan
dari Kristus. 9 Ingatlah bahwa Allah sendiri selalu hidup sepenuhnya
dalam diri Yesus. Begitu juga waktu Yesus hidup di dunia ini dengan
tubuhmanusia biasa. 10Dan ingatlah bahwa kalian yang sudah bersatu
dengan Yesus sudah dilengkapi oleh Dia— yaitu Raja di atas semua
penguasa duniawi dan rohani.

11 Karena kita sudah bersatu dengan Kristus, kita semua sungguh-
sungguh sudah 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-keinginanbadani kita yang jahat.✡ 12Danhal bersatu dengan
Yesus itu ditunjukkan ketika kita dibaptis. Dalam baptisan, hidup
kita yang lama seperti sudah mati, dan kita seperti sudah dikuburkan
bersama Yesus. Lalu secara rohani kita dihidupkan kembali bersama
Dia. Hidup baru yang kita alami ini terjadi karena kita percaya bahwa
Allah — yang sudah menghidupkan Yesus kembali dari kematian,
berkuasa juga dalam hidup kita.

13-14 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
hukumAllah sudah dicatat dalambuku dosa kita di hadapanAllah. Dan
dosa itulah yang memisahkan kita dari Allah. Tetapi sekarang Allah
✡ 2:11 Rom. 6; Gal. 5:16-25; Kol. 3:5
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sudah memakukan buku dosa itu pada kayu salib Yesus. Catatan itu
sudah dihapuskan dan tidak lagi memisahkan kita dari Allah. Artinya
kita sudah diampuni dari semua dosa kita. Lalu Allah menghidupkan
kita kembali bersama Yesus. 15 Jadimelalui salib-Nya, dengan cara yang
sangat terbuka, Allah sudah mengalahkan semua penguasa gelap dan
menghancurkan kuasamereka.

Kita yang bersatu dengan Yesus tidak bergantung kepada aturan-
aturan agama

16 Jadi, kita tidak boleh mengikuti orang yang mengajar seperti ini,
“Allah akan menghukum kalian kalau tidak ikut merayakan hari besar
itu, atau perayaan bulan baru ini,* atau Hari Sabat dan hari-hari
besar lain agama Yahudi.” Orang seperti itu juga mau memaksakan
kita untuk berpuasa dan mengikuti peraturan lain tentang makanan
dan minuman. 17 Acara dan peraturan lama seperti itu merupakan
sifat agama yang sementara, yang hanya diwajibkan pada zaman se-
belum Kristus datang. Hal-hal itu hanya bayangan hubungan yang
sudah kita terima karena bersatu dengan Kristus. 18 Waspadalah!
Jangan kalian mengikuti orang yang mengajak kalian untuk tunduk
dan menyembah kepada malaikat-malaikat—† seperti yang mereka
lakukan. Atau mereka akan berkata, “Kalau kalian tidak mengikuti
berita yang saya terima dalam penglihatan, kalian tidak akan diberkati
Allah.” Percuma saja orang-orang seperti itu menyombongkan diri,
karena agama mereka hanya pikiran manusia saja. 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 sebagai kepala yang mengatur dan
memberikan segala sesuatu yangdiperlukan, supayakita saling bersatu
dan bertumbuh bersama seperti yang Allah inginkan.

20 Ingatlah bahwa kita yang bersatu dengan Kristus sudah mengang-
gap diri kita mati disalibkan bersama dengan Dia. Artinya kita juga
sudahdibebaskandari hal-hal duniawi, termasuk semua ikatan roh-roh
yang berkuasa di dunia ini. Kalau begitu kenapa kalian masih hidup
sepertimasih terikat denganhal-hal duniawi?! 21Buktinyakalianmasih
berpikir bahwa ajaran yang seperti ini kita harus jalankan,
“Janganmakanmakanan ini sedikit pun!”
“Jangan pegang benda ini!”
“Jangan sentuh benda itu!”
22 Aturan-aturan seperti itu tidak penting, karena hanya tentang hal-
hal yang sementara saja di dunia ini. Contohnya makanan: Sesudah
dimakan, sudah tidak ada lagi. Dan semua aturan seperti itu hanya
perintah dan ajaran manusia. 23 Dan orang-orang yang mengajarkan
aturan-aturan seperti itu mungkin kelihatannya bijaksana, karena
merekamengajar aturan yangmerendahkan diri denganmenyiksa diri
sendiri. Tetapi agama seperti itu hanya agama buatan manusia saja.
* 2:16 bulanbaruHaripertamabulanYahudi. † 2:18 menyembahkepadamalaikat-malaikat
Pada waktu itu ada orang-orang yangmengajar pengikut-pengikut Kristus supayamenyembah
kepadamalaikat-malaikatberdasarkanceritadongengorangYahudi, ilmurahasiayangpopuler
pada zaman itu, dan berdasarkan penglihatanmereka.
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Dan mengikuti aturan-aturan seperti itu tidak sanggup menolong kita
untuk mengendalikan bermacam-macam keinginan jahat yang berasal
dari diri kita.

3
Hidup baru karena sudah bersatu dengan Kristus

1 Seperti yang sudah saya katakan tadi,✡ kita menganggap diri kita
bersatu dengan tubuh Kristus waktu Dia hidup kembali dari kematian
dan naik ke surga. Oleh karena itu, mari kita berpikir seperti ini, “Saya
hanyamerindukan surga saja— dimanaKristus Yesus dudukdi sebelah
kananAllah!” 2 Jadibiarlahhati danpikirankita tertujuke surga, jangan
ke dunia ini. 3Karena di dunia ini, hidup kita tidak lagi seperti sebelum
kita mengenal Yesus. Tetapi kita sudah mati terhadap cara hidup yang
seperti itu. Danrohkita sudahbersamaKristusYesusdi surga—dimana
Dia hidup bersatu dengan Allah. 4 Sumber hidup kita yang sebenarnya
adalahKristus. Jadi padawaktuAllahmemperlihatkanRaja kita kepada
semua orang, kita juga akan ikut diperlihatkan bersama Dia di dalam
cahaya terang kemuliaan-Nya!

5Karena itu biarlah kita meyakinkan diri kita masing-masing seperti
ini, “Setiap anggota tubuh saya sudahmati terhadap bermacam-macam
keinginan duniawi—
seperti keinginan untuk berzina,
dosa-dosa seks yang lain,
hawa nafsu,
keinginan untuk berbuat kejahatan yang lain,
dan keinginan untukmempunyai banyak uang.”
Keinginan untuk mempunyai banyak uang adalah sama seperti
menyembah patung berhala, karena kamu sudah menjadi hamba
uang. 6Hal-hal jahat itu membuat Allah marah, maka Dia akan segera
membinasakan semua orang di dunia ini yang tidak mau taat kepada-
Nya. 7 Dan kita tidak boleh lupa bahwa dulu kita pun hidup seperti
mereka!

8Tetapi sekarang,marilahkitamasing-masingmembuangsemuasifat
hidup lama yang ada dalam diri kita seperti
marah,
benci danmenjelekkan orang lain,
serta ucapan yang kotor.
9 Dan kita sebagai saudara-saudari seiman tidak boleh saling menipu.
Karena kita 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. Allah Pencipta yang menjadikan hal ini di dalam diri kita,
karena kita sudah mengenal Dia melalui Yesus. 11Oleh karena itu, kita
tidak lagi merasa ada perbedaan antara orang Yahudi— bangsa yang
bersunat, dan orang yang bukan Yahudi— bangsa-bangsa yang tidak
bersunat. Dan kita tidak lagi membeda-bedakan asal usul orang— baik
bangsa asing atau bangsa yang jahat, maupun orang berkedudukan
tinggi atau rendah sebagai budak. Tetapi hal yang terpenting bagi kita
✡ 3:1 Kol. 2:6-20, dan khususnya ayat 12
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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 disu-
cikan oleh Allah sebagai umat-Nya sendiri:
saling mengasihani dalam kesusahan,
selalu murah hati,
rendah hati,
lemah lembut,
dan sabar terhadap orang lain.
13 Janganlah kita melihat kelemahan saudara-saudari kita seiman,
tetapi hendaklah kita saling memaafkan— kalau ada yang melakukan
kesalahan. Ingatlah bahwa Allah sudah terlebih dahulu mengampuni
dosa-dosa kita, jadi demikianlah kita juga wajib saling memaafkan.
14 Tetapi sifat yang paling penting dari semua ini adalah saling men-
gasihi. Hendaklah kasih sebagai tali pengikat yang mempersatukan
kita dengan sempurna. 15Dan biarlah ketenangan dalam perlindungan
Kristus menguasai hati dan pikiranmu. Karena untuk itulah Allah
sudah memanggil kita menjadi anggota dari satu tubuh— yaitu tubuh
Kristus, supaya kita hidup bersatu dan tenang. Dan marilah kita selalu
bersyukur kepada-Nya.

16 Biarlah ajaran tentang Kristus terus memimpin dan bertumbuh
dengan subur di dalam hatimu, supaya kalian saling mengajar dan
menasihati dengan bijaksana. Salah 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.

21Danbapa-bapa, janganlahmembuat anak-anakmusakit hati. Kalau
melakukan seperti itu, mereka tidak akan bersemangat untuk hidup
dengan baik.

Hidup baru antara tuan dengan budak
22 Setiap kalian yang sudah dijual kepada orang kaya dan bekerja

sebagai budaknya, taatilah dia dalam segala hal. Jangan menaati dia
hanya di hadapannya— seperti orang-orang yang mau menyenangkan
manusia saja. Tetapi taatilah dia dengan sepenuh hati, karena kamu

* 3:19 tidak boleh menyakiti dia Frasa ini dalam bahasa Yunani bisa juga berarti, “jangan
simpan dendam terhadap istrimu.”
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takut dan taat kepada Tuhan Yesus. 23 Apa saja yang kamu ker-
jakan untuk tuanmu, lakukanlah dengan sepenuh hati. Karena kamu
sebenarnya sedang melayani Tuhan— bukan manusia! 24 Ingatlah
bahwa Tuhanlah yang akan memberikan upah kepadamu — yaitu
waktu Dia memberikan apa yang sudah Dia janjikan kepada kita yang
diangkat sebagai anak-anak-Nya. Jangan lupa bahwa kamu sebenarnya
hamba Kristus yang sedang bekerja bagi-Nya! 25 Tetapi Tuhan akan
menghukum setiap orang yang melakukan hal yang tidak jujur. Dan
Tuhan tidak pandangmuka!

4
1 Setiap kalian yang mempunyai budak, perlakukanlah mereka den-

gan jujur dan benar. Kamu sebagai tuan tidak boleh lupa akan Tuanmu
yang di surga!

Dorongan Paulus untuk semua pengikut Kristus
2 Berjuanglah terus dengan doa. Berjaga-jagalah selalu untuk mem-

perhatikan hal-hal yang perlu didoakan, dan selalu bersyukur kepada
Allah. 3 Ingatlah bahwa saya dipenjarakan sekarang karena saya
memberitakan Kabar Baik tentang Kristus — yang sudah Allah ny-
atakan kepada kita. Oleh karena itu berdoalah juga supaya Allah terus
memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan berita itu.
4Khususnya berdoa supaya saya bisa menyampaikannya dengan jelas,
karena itulah tanggung jawab yang sudah Allah berikan kepada saya.

5 Pikirkanlah dengan bijaksana tentang bagaimana hidup di antara
orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, dan gunakanlah setiap
kesempatan yang diberikan supaya Dia dimuliakan. 6 Bicaralah selalu
dengan ramah danmanis didengar. Dengan demikian kalian akan bela-
jar bagaimana menjawab setiap pertanyaan mereka dengan bijaksana
apabila merekamenanyakan sesuatu tentang Raja kita.

Berita tentang orang-orang yang bersama Paulus
7 Tikikus— yang membawa surat ini kepada kalian, adalah saudara

kita yang kekasih, yang sama seperti kita sudah bersatu dengan Tuhan
Yesus. Dia dan saya sama-sama hamba Kristus, dan dia setia menolong
saya dalam pelayanan. Dia akan menceritakan kepada kalian tentang
semua yang sedang terjadi kepada saya. 8 Karena itulah saya sudah
mengutus dia kepada kalian. Saya mengharapkan supaya dia mem-
beritahukan tentang keadaan kami di sini, dan supaya dia menguatkan
hati kalian. 9Bersama dia saya juga sudah mengutus saudara kita yang
terkasihOnesimus. Onesimusberasal dari jemaat kalian, dandia 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 sudah mengirim berita kepada
kalian tentang Markus. Kalau dia datang, saya harap kalian menerima
dia dengan baik. 11 Yustus— yang dulu dipanggil Yesus, juga mengirim
salam kepada kalian. Sama seperti saya, ketiga saudara seiman itu
juga orang Yahudi.* Hanya mereka bertigalah yang sekarang bertugas

* 4:11 orang Yahudi Secara harfiah, “orang-orang yang bersunat.”
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bersama saya sehingga semakin banyak orangmenjadi warga kerajaan
Allah. Betapa terhiburnya saya karenamereka!

12 Epafras— yang dari jemaat kalian, juga mengirim salam kepada
kalian. Dia juga bertugas sebagai hamba Kristus Yesus. Dia selalu
bergumul dalam doa untuk kalian— supaya kalian bertahan dan men-
jadi dewasa dalam hal mengikut Yesus, dan supaya kalian menjadi
yakin sekali tentang semua yang Allah kehendaki untuk kalian. 13 Saya
bersaksi kepada kalian bahwa dia sungguh-sungguh bergumul untuk
kalian— termasuk untuk saudara-saudari seiman yang ada di Laodikia
dan di Hierapolis. 14 Lukas— yaitu dokter yang kita kasihi, dan Demas
jugamengirim salam kepada kalian.

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 tuliskepada jemaatdiLaodikia.† 17Dansayamintakalianmenyam-
paikan kepada Arkipus, “Perhatikanlah baik-baik supaya kamumenye-
lesaikan 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
denganrantai besi di dalampenjara ini! Doa saya, Allahakan selalubaik
hati kepada kalianmasing-masing.

† 4:16 surat … kepada jemaat di Laodikia Menurut pendapat banyak penafsir, kemungkinan
besar surat Paulus kepada Filemon adalah surat yang dimaksudkan.
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Surat Paulus yang pertama kepada jemaat
Tesalonika

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 kalianmasing-

masing dan menjagamu supaya kamu hidup dengan tenang dalam
perlindungan-Nya.

Teladan jemaat Tesalonika dalam percaya penuh kepada Kristus
2 Setiap kali kami mengingat kalian di dalam doa kami, kami selalu

mengucap syukurkepadaAllahkarenakalian semua. 3Khususnyakami
selalu bersyukur kepada Allah Bapa karena kami teringat akan apa
yang sudah kalian lakukan karena percaya penuh kepada Kristus, dan
karena perbuatan kasih kalian, dan juga bahwa kalian sangat berharap
akan kedatangan Tuhan kita Kristus Yesus. Pengharapan itulah yang
menguatkan kalian sehingga bisa bertahan dalam penderitaan.

4 Saudara-saudari yang Allah kasihi, kami tahu bahwa Dia su-
dah memilih kalian masing-masing untuk menjadi milik-Nya sendiri.
5 Sebab ketika kami datang membawa Kabar Baik tentang Kristus,
kamu tidak menerima kabar itu sebagai kabar biasa saja, melainkan
sebagai Firman Allah yang berkuasa. Dan Roh Kudus memberikan
keyakinan penuh kepada kalian bahwa kabar itu benar. Kalian juga
tentu masih ingat bagaimana hidup kami juga menjadi kesaksian di
antara kalian bahwa kabar itu benar. 6 Dan kami tahu bahwa Allah
memilih kalian masing-masing karena kamu sudah mengikuti teladan
kamidan teladanTuhanYesus sendiri. Maksudsaya, ketikaorang-orang
lain banyak menyusahkan kamu karena kamu percaya penuh kepada
Yesus, kamu terus menerima ajaran kami itu dengan sukacita dari Roh
Kudus.

7Dengan demikian, kalian sudah menjadi teladan bagi semua orang
percaya yang berada di provinsi Makedonia dan Akaya. 8 Karena
melalui kalian berita keselamatan yang dari Tuhan itu sudah tersebar.
Bukan saja di kedua provinsi tersebut, tetapi di semua tempat yang
kami kunjungi, keyakinan kalian kepada Allah sudah terdengar. Oleh
karena itu saya, Silas, dan Timotius, tidak perlu lagi menceritakan
tentang kalian kepada mereka. 9 Justru merekalah yang lebih dulu
menceritakankepadakamibagaimanacarakalianmenerimakamiden-
gan baik ketika kami bersama kalian, dan bagaimana kalian berhenti
menyembah berhala dan berbalik untuk melayani Allah yang satu-
satunya— yaitu Allah yang hidup dan yang benar. 10Dan mereka juga
menceritakan bagaimana kalian menantikan kedatangan Anak Allah
dari surga — yaitu Yesus yang sudah dihidupkan-Nya kembali dari
kematian. Yesus itulah yang akanmenyelamatkan kita dari kemarahan
Allah yang segera akan dinyatakan pada waktu Allah menghukum
orang-orang berdosa di dunia ini.
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2
Pekerjaan Paulus di Tesalonika

1 Saudara-saudari, kalian sendiri sudah tahu bahwa ternyata kun-
jungan kami kepada kalian di Tesalonika bukan sesuatu yang sia-sia.
2 Kalian juga sudah tahu bahwa sebelum kami datang, kami dihina
dan dianiaya ketika kamimemberitakan Kabar Baik dari Allah di Filipi.
Walaupun begitu, Allah membuat kami tetap berani untuk member-
itakan Kabar Baik yang sama kepada kalian, biarpun orang-orang di
kotamu ada juga yang menentang kami dengan keras. 3 Jadi kalian
bisamelihat bahwa kamimengajak kalian untuk percaya kepadaKabar
Baik itu bukan karena alasan yang tidak benar atau tidak murni, dan
juga bukan untuk menipu kalian. 4 Tetapi sebaliknya, kami berbicara
sebagai orang yang dianggap layak oleh Allah dan yang dipercayakan
sebagai utusan-Nya. Jadi kami berbicara bukan untuk menyenangkan
hati manusia, tetapi untuk menyenangkan hati Allah yang menguji isi
hati setiap kami. 5 Kalian sudah melihat dan Allah juga menjadi saksi
bahwa ini adalah benar: Kami tidak pernah berusaha mempengaruhi
kalian dengan kata-katamanis, dan kami tidak pernahmengajar kalian
dengan alasan untuk mendapatkan uang. 6 Dan juga kami tidak per-
nah melayani untuk mencari pujian dari manusia— baik dari kalian
maupun dari orang lain.

7Memang sebagai rasul Kristus, kami berhakmenyuruh kalian untuk
menunjukkan rasa hormat kepada kami. Tetapi kami tidak mau mem-
bebani kalian. Melainkan pada waktu kami berada di antara kalian,
kami memperlakukan kalian dengan lemah lembut,* sama seperti seo-
rang ibu yangmerawat anak-anaknya. 8Kami sangat mengasihi kalian,
sehingga kami bukan hanya rela untuk membagikan Kabar Baik dari
Allah— bahkan diri kami sepenuhnya kami serahkan untuk meno-
long kalian. 9 Saudara-saudari, tentu kalian masih ingat bagaimana
kami bekerja keras siang danmalam untukmemenuhi keperluan kami
sendiri. Kami melakukan itu supaya kami tidak menjadi beban bagi
kalian selama kami bersama kalian. 10 Kalian adalah saksi — juga
Allah sendiri, bahwa kami hidup suci, benar, dan tanpa kesalahan di
hadapan kalian yang percaya kepada Kristus. 11 Kalian tahu bahwa
kamihidupdi antara kalianmasing-masing sama seperti seorangbapak
hidup bersama anaknya sendiri — 12 yaitu, menasihati, menghibur,
dan mengajak kamu supaya kamu hidup baik di hadapan Allah yang
sudah memanggilmu masuk ke dalam kerajaan-Nya dan menikmati
kemuliaan-Nya.

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 ter-
bukti sebagai orang percaya, karena kalian terpaksamengikuti teladan
saudara-saudarimu di Yudea— yaitu mereka yang bersamamu bersatu

* 2:7 tetapi … lembut Dalam beberapa salinan Yunani dikatakan “tetapi kami seperti bayi.”
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dengan Kristus Yesus. Para anggota jemaat di Yudea mengalami sik-
saan berat dari orang-orang Yahudi yang tidak percaya— sebagaimana
yang kalian alami juga di sana oleh bangsa kalian sendiri. 15 Orang
Yahudi itu sudah membunuh para nabi dan Tuhan Yesus, lalu mereka
menganiaya saudara-saudari kita, sampai sebagian terpaksamelarikan
diri dari Yudea. Mereka menyakiti hati Allah dan memusuhi semua
orang. 16Caramerekamemusuhi semuaorang adalah denganberusaha
menghentikan kami untuk menyampaikan berita keselamatan kepada
kalian yang bukan orang Yahudi. Mereka tidak mau kalian menjadi
selamat! Dengan demikian mereka terus-menerus menambah dosa
mereka sampai sudah melewati batas. Oleh karena itu Allah sudah
mulai menimpakan kemarahan-Nya kepadamereka.

Paulus ingin kembali mengunjungi Tesalonika
17 Saudara-saudari, untuk sementara waktu dalam keadaan yang

sangat terpaksa, secara badani kami terpisah dari kalian. Tetapi kerind-
uan hati kami selalu ingin kembali kepada kalian. Karena itu, kami
sudah lama berusaha dengan sungguh-sungguh untuk bisa bertemu
dengan kalian lagi. 18 Itulah kerinduan kami. Terlebih saya— Paulus,
sudah berusaha berkali-kali untuk bisa mengunjungi kalian. Tetapi
iblis terus menghalangi kami. 19 Jangan heran tentang kerinduan
kami mengunjungi kalian, karena kalianlah kebanggaan dan sukacita
kami! Itulah yang akan kami rasakan ketika Tuhan kita Kristus Yesus
datang kembali. Saat itu kami akan merasa bangga sekali berdiri di
hadapan-Nya bersama kalian yang adalah hasil kerja pelayanan kami.
20 Sungguh, kalianlah kebanggaan dan sukacita kami!

3
1-2 Ketika kerinduan kami bertiga* untuk bertemu dengan kalian

tidak bisa ditahan lagi, akhirnya kami memutuskan untuk mengutus
saudara kita seiman— Timotius, untuk datang kembali kepada kalian.
(Dia adalah teman sekerja kami dalampelayananmemberitakan Kabar
Baik tentang Kristus.) Jadi, sementara kami berdua tetap tinggal di
kota Atena, dialah yang kami utus untuk menguatkan dan memberi
dorongan kepada kalian supaya kalian terus percaya penuh kepada
Yesus. 3 Sebab kami tidak ingin di antara kalian ada yang putus asa
oleh karena kesusahan dan penganiayaan yang kita alami sekarang
ini. Karena kalian sendiri sudah tahu bahwa sebenarnya Allah yang
mengizinkan kita untuk mengalami hal-hal yang sukar itu. 4Memang
ketika kami bersama kalian, kami sudah pernah memberitahukan hal
itu kepada kalian. Dan tentu kalian masih ingat bahwa segera sesudah
itu kita pun dianiaya. 5 Jadi, karena saya sudah tidak tahan lagi tanpa
mendengar berita dari kalian, maka saya mengutus Timotius kepada
kalian, supaya saya bisa tahu kalau kalian masing-masing masih terus
percaya penuh kepada Yesus. Saya kuatir jangan sampai iblis— Si
Pencoba, berusaha mencobai kalian sehingga semua kerja keras kami
di antara kalianmenjadi sia-sia.

6 Tetapi sekarang Timotius sudah kembali dengan membawa berita
yang sangat menyenangkan bahwa kalian masih terus percaya penuh
* 3:1-2 kami bertiga Secara harfiah, “kami.” Menurut Kis. 17, pada waktu itu Paulus bersama
dengan Timotius dan Silas.
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kepada Kristus dan terus saling mengasihi. Dia menceritakan kepada
kami bahwa kalian selalu ingat dan sayang kepada kami, dan rindu
bertemu lagi dengan kami— sama seperti kami juga rindu bertemu
dengan kalian. 7 Jadi Saudara-saudari, di dalam semua penderitaan
dankesukaranyang sedangkamialami, sekarangkamimerasa terhibur
karena kami tahu bahwa kalian masih berpegang pada keyakinan
kalian kepada Yesus. 8 Sekarang hidup kami benar-benar disegarkan
kembali karena kalian masih tetap teguh bersatu dengan Tuhan Yesus.
9Kami sungguh sangat bersyukur kepada Allah karena kalian! Bahkan
ketikakamiberdoakepada-Nyadanmendoakankalian, hati kami selalu
dipenuhi sukacita. 10 Siang dan malam kami sungguh-sungguh berdoa
supaya kami bisa melihat kalian lagi, dan supaya kami boleh menga-
jarkan hal-hal yang kalian perlukan sehingga keyakinan kalianmasing-
masing semakin dikuatkan.

11 Harapan dan doa kami, supaya Allah Bapa dan Penguasa kita
Yesus membuka jalan bagi kami untuk kita bisa bertemu lagi. 12 Dan
doa kami supaya Tuhan Yesus membuat kasih kalian masing-masing
semakin bertumbuh di antara saudara-saudarimu seiman dan kepada
semua orang. Jadi saya berdoa supaya Allah bekerja di dalam hati
kalian sebagaimana Dia sudah mengukir nama kalian di dalam hati
kami. 13Dan juga kami meminta Tuhan kita Yesus untuk menguatkan
hati kalian supaya menjadi suci— tanpa noda dan tanpa kesalahan di
hadapan Allah Bapa kita pada waktu Yesus datang kembali bersama
semua umat yang disucikan-Nya.

4
Cara hidup yang berkenan di hadapan Allah

1 Selanjutnya Saudara-saudari, oleh karena kita bersatu dengan
Tuhan Yesus, sekali lagi kami sangat mendorong setiap kalian hidup
seperti yang sudah pernah kami ajarkan kepada kalian— yaitu den-
gan cara yang berkenan kepada Allah. Kamu memang sedang hidup
berkenan kepada Allah, tetapi kami mendorong supaya kamu terus
berusaha lebih sungguh-sungguh lagi hidup sesuai ajaran kami itu.
2 Tentu kamu masih ingat ajaran yang sebagai utusan Tuhan Yesus
sudah kami sampaikan kepadamu— 3 yaitu, Allah mau supaya kita
hidup semakin suci dan menjauhkan diri dari dosa percabulan. 4Allah
juga mau supaya setiap kita tahu bagaimana caranya menguasai diri
sendiri—khususnyamenguasaikeinginanhawanafsusupayakita terus
hidup suci, dan hidup dengan cara yang terhormat di hadapan semua
orang.* 5 Jadi janganlah biarkan hawa nafsumu menguasai dirimu—
seperti cara hidup orang-orang yang tidak mengenal Allah. 6Dalam hal
hawa nafsu ini, janganlah berbuat salah terhadap saudaramu seiman!
Maksud saya, jangan sampai ada saudara seiman yang berbuat zina
dengan istri dari saudara seiman yang lain. Karena dulu kami sudah
mengajar kalian dengan terus terang bahwa TUHAN akanmenghukum
setiap orang yang berbuat cabul seperti itu. 7Karena Allah memanggil
kita untuk hidup suci— bukan untuk hidup dalam percabulan. 8 Jadi,
* 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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siapa yangmenolak ajaran ini bukanmenolakmanusia, tetapimenolak
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 janganmencampuriurusan
orang lain. Seperti yang pernah kami ajarkan, bekerjalah dengan rajin
untuk memenuhi kebutuhanmu sehari-hari. 12 Kalau kalian semua
hidup seperti itu dengan tidak perlu lagi hidup bergantung kepada
orang lain, maka setiap kalian akan membawa kesaksian yang baik
kepada orang-orang yang belummengenal Kristus.

Kedatangan Tuhan Yesus
13 Saudara-saudari, jangan sampai kamu tidak tahu jawaban dari

pertanyaan ini, “Apa yang terjadi kepada saudara-saudari kita seiman
yang sudah meninggal?” Kami tidak mau kalian berdukacita seperti
orang-orang lain yang belummempunyai pengharapan bahwa di balik
kematian ada kehidupan lagi. 14Nah, kalau kita percaya bahwa Yesus
sudah mati dan hidup kembali, maka kita juga harus percaya bahwa
ketika Tuhan Yesus datang kembali, Allah juga akanmembawa kembali
ke dunia ini semua saudara-saudari kita seiman yang sudahmati.

15 Karena apa yang kami sampaikan ini adalah pesan langsung dari
TuhanYesus sendiri: Ketika Tuhandatangkembali, kita bersama semua
orang percaya yang masih hidup tidak akan mendahului orang-orang
percaya yang sudah mati untuk bertemu dengan Tuhan. 16 Sebab
saat Tuhan sendiri turun dari surga bersama para malaikat, Dia—
dengan suara yang nyaring, akan memberikan perintah supaya semua
orang yang sudah mati hidup kembali. Kemudian pemimpin malaikat
akan berseru dengan suara yang keras, dan terdengar bunyi terompet
surgawi, lalu semua orang yang sudah mati dalam keadaan bersatu
dengan Kristus akan lebih dulu hidup kembali. 17Lalumereka bersama
kita yang masih hidup pada waktu itu akan diangkat bersama-sama ke
awan-awan di angkasa untuk bertemu dengan Tuhan. Lalu kita akan
hidup bersama dengan Tuhan selamanya. 18 Jadi hendaklah kalian
saling mendorong dan saling menghibur satu sama lain dengan ajaran
ini.

5
Siap sedialahmenyambut kedatangan Tuhan kembali

1 Tetapi Saudara-saudari, tentang waktu dan saatnya hal ini akan
terjadi, kami tidak perlu menjelaskan lagi kepada kalian dalam surat
ini. 2 Karena kalian sudah tahu dengan jelas bahwa hari kedatangan
Tuhan akan datang secara tiba-tiba, seperti pencuri yang datang pada
malamhari. 3Padawaktu itu, pasti akan ada orang-orang yang berkata,
“Segala sesuatu aman dan tertib”— tetapi justru padawaktu itulah tiba-
tibamerekabinasadan tidakadaorangyangbisamelarikandiri. Semua
orang tiba-tiba akanmenyadari bahayanya— seperti ibuhamil tiba-tiba
merasa sakit pada waktu dia maumelahirkan anaknya.
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4 Tetapi Saudara-saudari, kita tidak hidup di dalam kegelapan. Jadi
hari itu tidak akan membuat kita kaget, seperti kedatangan pencuri.
5 Karena kita semua sudah menjadi anak-anak terang, dan hidup kita
diterangi oleh Tuhan. Kita bukan anak-anak gelap yang berjalan di
malam gelap. 6 Jadi janganlah kita seperti orang-orang lain yang tidak
sadar— yaitu seperti mereka yang sedang tertidur. Tetapi hendaklah
kita terus berjaga-jaga dan menguasai diri. 7Karena orang yang hidup
tanpa sadar bisa digambarkan seperti orang yang sedang tidur nyenyak
padamalamhari, dan juga seperti orang yangmabuk padamalamhari.
8 Tetapi kita adalah anak-anak terang, jadi hendaklah kita menguasai
diri kita sendiri. Karena kita sedang berperang melawan iblis. Dan
hendaklah kita memakai alat-alat perang yang ada pada kita. Biarlah
keyakinan kita kepada Yesus dan kasih kepada saudara-saudari seiman
menjadi seperti baju besi yang melindungi hati kita. Dan biarlah
keyakinan bahwa kita pasti diselamatkanmenjadi seperti topi perang.

9 Karena sebagai orang pilihan Allah, kita dipilih bukan untuk di-
hukum menurut kemarahan-Nya, tetapi Dia memilih kita untuk dise-
lamatkan melalui Tuhan kita Kristus Yesus. 10 Yesus sudah mati untuk
kita. Karena itu Dialah yang menjamin kita, sehingga biarpun kita
sudah mati atau masih hidup pada waktu Dia kembali, kita akan hidup
bersama Dia. 11 Jadi, hendaklah kalian terus salingmemberikan doron-
gan dan saling menguatkan satu sama lain dengan ajaran ini, seperti
yang sedang kalian lakukan.

Petunjuk terakhir dan salam
12 Saudara-saudari, kami mohon supaya setiap kalian menghargai

hamba-hamba Tuhan di antara kalian— di mana dengan susah payah
mereka bekerja untuk memimpin dan menasihati kalian. 13 Hormati
dankasihilahmerekadengansungguh-sungguh,mengingat segala sesu-
atu yangmereka lakukan untuk jemaat.

Hiduplah dengan damai satu sama lain.
14 Kami juga mendorong Saudara-saudari supaya menegur anggota-

anggota jemaat yangmalas bekerja.
Kuatkanlah hati saudara-saudari kita yang kurang semangat mengikut

Yesus.
Tolonglahmereka yang lemah.
Sabarlah terhadap semua orang.
15 Perhatikanlah supaya tidak ada anggota kita yang membalas ke-

jahatan dengan kejahatan. Tetapi berusahalah untuk selalu
berbuat baik kepada saudara-saudari seiman dan semua orang.

16Bersukacitalah selalu.
17Tetaplah berdoa.
18Bersyukurlah kepadaAllahdalamsegala 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 diterima dari Roh Allah,* jangan

* 5:20 Lihat catatan di 1Kor. 14.1.
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menganggap remeh pesan yang disampaikannya. 21Tetapi setiap nubu-
atan hendaklah kalian uji. Kalau isi nubuatan itu ternyata dari Roh
TUHAN, barulah kalian percaya. 22 Jangan terlibat dalam kejahatan apa
pun.

23 Sekarang kami mempercayakan kalian kepada Allah— yaitu Dia
yang selalu memberikan ketenangan dalam perlindungan-Nya. Doa
kami, Dia semakinmenyucikan setiap kalian sampai sempurna, supaya
seluruh hidupmu tetap tanpa kesalahan di hadapan-Nya— baik roh,
pikiran, maupun perbuatan, sampai pada saat Tuhan kita Kristus Yesus
datang kembali. 24 Karena yang memanggil kalian masing-masing
adalah Allah, dan Dia sangat layak dipercaya! Dialah yang akanmenye-
lesaikan 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.

27DemikesatuankitadenganTuhanYesus, saya ingatkansupayasurat
ini dibacakan kepada semua saudara-saudari seiman yang lain.

28 Doa saya, kebaikan hati Penguasa kita Kristus Yesus akan 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 jemaat Tesa-
lonika— yaitu kalian yang sudah bersatu dengan Allah Bapa dan Pen-
guasa kita Kristus Yesus.
Salam dari Paulus, Silas,* dan Timotius.
2 Doa saya, Allah Bapa dan Penguasa kita Kristus Yesus akan selalu

baik hati kepada kalian masing-masing dan menjagamu supaya kamu
hidup dengan tenang dalam perlindungan Bapa dan Penguasa kita.

Paulusmenghibur jemaat dalam penganiayaan
3Kami selalubersyukurkepadaAllahkarenakalian, Saudara-saudari.

Dan kamimerasa pantas sekali untukmelakukan itu, karena keyakinan
kalian tentang Yesus terus bertumbuh, dan kalian semua semakinmen-
gasihi satu sama lain. 4 Jadi kami selalu senang untuk menceritakan
tentang kalian kepada jemaat-jemaat yang lain, yaitu mereka yang
sama seperti kita sudah dipilih oleh Allah. Kami menceritakan kepada
mereka bagaimana kalian tetap bertahandanberpegang kepada keyak-
inanmu pada waktu kalian dianiaya danmenderita banyak hal.

5 Cara kalian bertahan seperti itu membuktikan bahwa Allah selalu
bertindak adil terhadapmanusia, sehingga kaliandinyatakan layakma-
suk ke dalam kerajaan Allah. Sebab memang kalian sedang menderita
karena kalian setia kepada kerajaan-Nya itu. 6 Pada waktu Allah mem-
beri hukuman 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 sedang
menderita, dan begitu juga kepada kami. Hal itu akan terjadi pada
waktu Tuhan Yesus datang kembali dari surga danmenampakkan diri-
Nya lagi kepada dunia ini. Pada waktu itu para malaikat-Nya dengan
kuasa yang hebat akan menyertai Dia. 8 Dan semua orang yang tidak
mengenal Allah dan yang tidak mau taat kepada Kabar Baik tentang
Penguasa kita Yesus akan dihukum-Nya dengan api yang menyala-
nyala.† 9Mereka akan dihukum selama-lamanya di tempat yang jauh
dari hadapan TUHAN, dan untuk selama-lamanya mereka tidak boleh
menikmati kemuliaan Allah dan segala kuasa-Nya.‡ 10 Hukuman itu
akan terjadi ketika Tuhan Yesus datang kembali. Padawaktu itu, semua
orang yang disucikan-Nya— yaitu semua yang percaya kepada-Nya,
akan merasa kagum dan memuliakan Dia karena kuasa-Nya. Tentu
kalian juga akan ikut menyambut kedatangan-Nya itu karena kalian
percaya akan kesaksian yang kami sampaikan.

11 Oleh karena itu, kami selalu mendoakan kalian. Dan kami mem-
ohon kepada Allah untuk menolong kalian supaya hidup dengan cara
yang pantas bagi orang yang sudah dipanggil-Nya. Dan kami berdoa

* 1:1 Silas Secara harfiah, “Silwanus.” † 1:8 orang yang tidak mengenal … api yang
menyala-nyala. Paulusmenulis kata-kata yang hampir sama denganMzm. 79:6; Yes. 66:15; dan
Yer. 10:25. ‡ 1:9 di tempat yang jauh … segala kuasa-Nya Paulus menulis kata-kata yang
hampir sama dengan Yes 2:10, 19.
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supaya melalui kuasa Allah, kalian akan dimampukan untuk menye-
lesaikan semua hal baik yang kalian ingin lakukan— khususnya hal-
hal baik yang sesuai bagi kita yang percaya kepada Yesus. 12 Dengan
demikian nama Yesus— Penguasa kita, akan dipermuliakan melalui
hidup kalian masing-masing. Dan karena kalian bersatu dengan Dia,
maka kalian juga akan dihormati sesuai dengan kebaikan hati Allah
Bapa dan Penguasa kita Kristus Yesus.

2
Hal-hal yang akan terjadi sebelum Yesus kembali

1 Saudara-saudari, perlu kami sampaikan kepada kalian tentang
harinya Tuhan kita Kristus Yesus datang kembali, danwaktuAllah akan
mengumpulkan kita untuk menyambut Dia. 2 Janganlah kalian cepat
bingung atau kaget kalau mendengar orang-orang berbicara tentang
hari itu seperti ini, “Tanpa kita tahu atau sempat berkumpul dengan
saudara seimanyang lain, TuhanYesus sudahdatangkembali.”* Jangan
berpikir seperti itu biarpun orang berkata, “Roh Allah sudah member-
itahukan kepada kami seperti itu.” Juga jangan percaya kalau orang
berkata, “Saya sudah mendengar Paulus berkata bahwa Tuhan Yesus
sudahdatang kembali.” Dankalauberita seperti itu datangdalamsurat,
jangan kalian percaya bahwa surat itu berasal dari kami. 3 Apa pun
usahaoranguntukmenipukalian tentanghal itu, jangankalianpercaya.
Karena Tuhan tidak akan datang kembali sebelum terjadi waktu di
mana banyak orang menolak untuk mengikuti Allah. Hal itu akan ter-
jadi waktumerekamenjadi pengikut seorang raja kejahatan yang pada
waktu itu baru saja mulai bertindak. Dialah yang akan dibinasakan
pada hari terakhir.† 4Dia akanmelawan semua oknumyang disembah‡
oleh manusia, termasuk Allah sendiri. Dia akan meninggikan dirinya
atas semuanya itu, sampai diamasuk ke dalamRumahAllah dan duduk
diRuangKudus, supaya semuaorangmengakuibahwadiaadalahAllah.

5Tetapi kenapa sampai kalian lupa akan hal itu! Waktu saya bersama
kalian, saya sudahberulangkalimemberitahukanhal itukepadakalian.
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 bisamenampakkandirinya sebelum tibawaktu yang
* 2:2 Tanpa kita tahu … kembali Secara harfiah, “bahwa hari Tuhan sudah tiba.” Di surat
TesalonikayangPertama, Paulusmengajar tentang “hari Tuhan”—yaituharinyaYesuskembali,
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 bisamendengar
berita tentangkedatangan-NyadansiapmenyambutYesus?” † 2:3 Dialah…akandibinasakan
… Secara harfiah, “anak kebinasaan.” Maksud ‘anak kebinasaan’ adalah ‘milik neraka’ atau
‘bernasibmasukdalamkebinasaan’. (LihatDan. 7:24-26.) ‡ 2:4 semuaoknumyangdisembah
Berarti semua pribadi yang disembah, termasuk semua allah palsu dan Allah sendiri. Oknum
yang palsu untuk manusia sembah termasuk patung berhala, malaikat, bahkanmanusia. Pada
waktu Paulus menulis, raja agung Roma juga disembah sebagai salah satu allah. § 2:6
PenguasaDalamayat ini kata yangditerjemahkan ‘Penguasa’ juga bisa diterjemahkan ‘sesuatu’.
Tetapi di ayat 7 Paulus menyebut Oknum/oknum yang sama sebagai ‘orang laki-laki tunggal’.
TSI menggunakan ‘Penguasa’ dengan huruf besar karena sering ditafsirkan bahwa Oknum
yang dimaksudkan adalah Roh Kudus. Tetapi ada tafsiran lain— misalnya pemerintahan atau
pemberitaan Kabar Baik yang sebagai penghalang kepada raja kejahatan.
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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. 8Baru pada saat itu-
lah, raja itu akan bekerja dengan nyata. Sesudah itu, Tuhan Yesus akan
turun dari surga dengan penuh kemuliaan dan segera membinasakan
dia dengan perkataan-Nya saja.

9 Waktu raja itu menampakkan diri, dia akan mengerjakan segala
macam keajaiban dengan kuasa iblis, supaya manusia berpikir bahwa
dia adalahAllah. 10Dandia akanmenggunakan segalamacam tipudaya
yang jahat untuk menyesatkan orang-orang yang sedang mengikuti
jalan kebinasaan. Mereka akan binasa karena mereka menutup hati
mereka terhadap ajaran benar yang bisa menyelamatkan mereka.
11 Karena itulah Allah akan membutakan mata hati mereka, sehingga
mereka terus percaya kepada ajaran palsu itu. 12 Allah melakukan
itu supaya setiap orang yang terus menikmati kejahatan dan menolak
untuk percaya kepada ajaran benar akan dihukum-Nya.

Kita yang percaya harus bertahan
13Tetapi Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, memang seharus-

nya 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 Al-
lah yang menyucikan kalian. 14 Dengan demikian Allah sudah meng-
gunakan Kabar Baik yang kami sampaikan untuk memanggil kalian,
supaya kalian mendapat bagian dalam kemuliaan Tuhan kita Kristus
Yesus. 15Karena itu Saudara-saudari, teruslah bertahan dan berpegang
padaajaran-ajaranyang sudahkami sampaikan—baik lewatperkataan
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 bersamaDia. Kitamemiliki keyak-
inan 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 menghar-
gainya— sebagaimana yang sudah terjadi di antara kalian. 2Berdoalah
juga supaya Allah melepaskan kami dari para pengacau dan orang-
orang yang jahat kepada kami, karena tidak semua orang mau percaya
kepada ajaran tentang Tuhan.

* 2:16 semakin yakin Secara harfiah, “pengharapan yang baik.” Pengharapan dalam Perjan-
jian Baru adalah lebih seperti keyakinan, karenamempunyai alasan yang kuat.
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3 Tetapi Tuhan Yesus selalu setia. Dia akan menguatkan keyakinan
kalian masing-masing dan melindungi kalian dari iblis. 4 Dan karena
kamu juga bersatu dengan Tuhan, kami juga yakin bahwa kamu sedang
melakukan, dan akan terus melakukan apa yang kami ajarkan. 5Kami
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
6 Saudara-saudari, sebagai utusan Tuhan kita Kristus Yesus, kami

perintahkankalian supaya janganbergaul dengan saudaraatau saudari
seiman yang malas bekerja, dan yang tidak mau hidup sesuai dengan
ajaran yang kalian terima dari kami. 7 Saya minta kepada kalian untuk
selalu mengingat cara hidup kami waktu kita bersama dan mengikuti
contohkami, karenakami tidakpernahmalasbekerja. 8 Ingatlahbahwa
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. 10 Dan waktu kita masih bersama, kami sudah menyuruh
kalian seperti ini, “Siapa yang tidakmau bekerja, tidak bolehmakan.”

11Kamimengingatkan kalian tentang hal itu karena kamimendengar
bahwaadabeberapaorangdi antarakalianyangmalasbekerja. Mereka
samasekali tidakbekerja, tetapihanya sibukmencampuriurusanorang
lain. 12 Sebagai pelayan Tuhan kita Kristus Yesus, kami dengan tegas
memberikan nasihat supaya mereka hidup teratur, dan mereka harus
bekerja untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan mereka
sendiri. 13 Dan Saudara-saudari, kami mendorong kalian semua: Jan-
ganlah kita lelah berbuat baik.

14Kalauadaorangyang tidakmengikuti apayangkamiajarkandalam
surat ini, perhatikanlah siapa mereka dan janganlah berhubungan
dekat lagi denganmereka. Dengan begitu,mereka akan sadar danmalu
tentang kesalahan mereka. 15 Tetapi janganlah menganggap mereka
sebagai musuh. Teruslah menasihati mereka sebagai saudara-saudari
seiman.

Kata-kata terakhir
16 Akhirnya kami berdoa untuk kalian kepada Tuhan Yesus— yang

selalu 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.

18 Dan saya berdoa supaya Tuhan kita Kristus Yesus selalu baik hati
kepada kalian semua.
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Surat Paulus yang pertama kepada
Timotius

1-2 Kepada yang kekasih Saudara saya seiman Timotius — yang
sungguh-sungguh seperti anakku sendiri karena kamu mengikut saya
dalam keyakinan yang sama.
Salam dari Paulus, rasul Kristus Yesus. Saya diutus sebagai rasul

karena perintah Allah— yang juga adalah Juruselamat kita. Perintah
itu juga dari Kristus Yesus— yang adalah Pengharapan kita.
Doa saya, Allah Bapa dan Penguasa kita Kristus Yesus akan selalu baik

hati kepadamu, mengasihanimu, dan menjagamu supaya kamu hidup
dengan tenang dalam perlindungan Bapa dan Penguasa kita.

Melawan guru ajaran sesat
3 Waktu saya pergi ke Makedonia, saya minta supaya kamu tetap

tinggal di Efesus, karena di situ ada beberapa orang yang sudah
mengajarkan ajaran sesat. Jadi saya mohon supaya kamu menyuruh
mereka berhenti mengajarkan hal-hal itu. 4Dan jangan sampai jemaat
mendengarkan ajaran yang berdasarkan cerita dongeng atau tentang
daftar keturunan nenek moyang orang yang mengajar itu. Pelajaran
seperti itu membosankan karena tidak ada habis-habisnya, dan hanya
mengakibatkan perdebatan tentang hal-hal yang tidak bisa dipastikan.
Dan ajaran seperti itu tidak memimpin jemaat untuk hidup lebih
percaya kepada ajaran yang benar dari Allah. 5 Maksud pesan saya
tadi adalah supaya jemaat saling mengasihi dengan sungguh-sungguh.
Kasih seperti itu hanya ada kalau hati kita dibersihkan oleh Allah dan
kalau kita berusaha supaya hati nurani kita tetap bersih, serta sungguh-
sungguh percaya kepada ajaran benar tanpa berpura-pura. 6 Tetapi
sebagian orang sudah tidak lagi hidup seperti itu, dan mereka hanya
buang-buang waktu saja dengan ajaran yang tidak berguna. 7Mereka
ingin menjadi guru Hukum Taurat, tetapi mereka tidak mengerti apa
yang mereka bicarakan— bahkan mereka tidak mengerti hal-hal yang
mereka tegaskan dengan penuh percaya diri.

8 Kita tahu bahwa Hukum Taurat itu baik— asal kita mengajarkan
Hukum Taurat itu sesuai dengan tujuan utamanya. 9 Karena kita
tahu bahwaHukum Taurat diberikan bukan untukmenghukum orang-
orang yang hidupnya benar. Tetapi Hukum Taurat itu diberikan untuk
mengatur orang-orang yang suka melanggar perintah TUHAN, suka
melawan Allah, tidak tahu menghormati TUHAN, berbuat dosa, tidak
mau hidup suci, hanya memikirkan hal-hal duniawi, dan membunuh
orang — bahkan ada yang sampai membunuh orang tua mereka.
10Dan juga, Hukum Taurat diberikan untuk menghukummereka yang
melakukanhubunganseksdi luarnikahataudengan jeniskelaminyang
sama. Orang-orang yang pantas dihukum juga adalah orang yang men-
jual budak, semua pendusta, dan orang yang memberi kesaksian palsu
tentang orang lain, dan setiap orang yang kelakuannya bertentangan
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dengan ajaran yang benar.* 11 Dan ajaran benar itu sesuai dengan
Kabar Baik yang Allah 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 mem-

beri kekuatan kepada saya. Saya juga sangat bersyukur kepada-Nya
yang menganggap saya setia sehingga Dia mempercayakan pemberi-
taan Kabar Baik itu kepada saya. 13 Padahal dulu saya adalah orang
yang menghina nama-Nya, suka bertindak keras, serta menganiaya
para pengikut-Nya. Tetapi Kristus mengasihani saya! Karena waktu
itu saya belum percaya kepada-Nya, sehingga saya tidak tahu apakah
yang saya lakukan itu baik atau tidak baik. 14Biarpun begitu, kebaikan
hati Penguasa kita sangatmelimpahkepada saya sehingga sayamenjadi
percaya kepada-Nya dan mulai mengasihi sesama. Itu terjadi karena
sayamenerima Kristus Yesus dan bersatu dengan Dia.

15 Jadi ajaran berikut ini terbukti benar dan pantas dipercayai
sepenuhnya: Kristus Yesus sudah datang ke dunia ini untuk menyela-
matkan orang-orang berdosa. Dan dari antara orang-orang berdosa itu,
dosa sayalah yang paling berat. 16 Justru karena dosa saya itulah saya
dikasihanidandiampuni, supayamelalui sayaorang-orangbisamelihat
kesabaran Kristus Yesus yang luar biasa. Jadi Kristus sudah menun-
jukkan kesabaran-Nya kepada saya supaya saya menjadi contoh bagi
orang-orang yang mau percaya kepada-Nya dan memperoleh hidup
yang selama-lamanya. 17 Oleh karena itu, marilah kita menghormati
dan memuliakan Allah sampai selama-lamanya! Dialah Raja yang
memerintah selama-lamanya, yang tidak bisa dilihat dan yang tidak
akan pernah binasa. Dialah satu-satunya Allah! Amin.

18 Anakku Timotius, saya percayakan perintah ini kepadamu— dan
ingatlah bahwa dorongan saya ini sesuai dengan apa yang pernah
dinubuatkan tentang dirimu sebelum kamu memulai pelayananmu:
Berjuanglah dengan baik dalam peperangan rohani ini. 19 Tetaplah
percaya penuh kepada ajaran benar dan jagalah supaya hati nuranimu
tetap bersih. Karena ada beberapa orang yang sudah menolak untuk
hidup sesuai dengan tuntunan hati nurani mereka, sehingga mereka
tidak lagimampupercayakepadaajaranyangbenar.† 20Duaorangyang
seperti itu adalah Himeneus dan Aleksander. Saya sudahmenyerahkan
mereka kepada iblis.‡ Dengan begitu mereka bisa belajar berhenti
menghina Allah.

2
Dorongan untuk berdoa

* 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
itu memimpin kita supaya cara hidup kita membawa hormat dan kemuliaan bagi Kristus, dan
juga memberi berkat-berkat rohani. Lihat juga 1Tim. 6:3; Tit. 1:9, 13; 2:1. † 1:19 tidak
lagi mampu … Secara harfiah, “keyakinan mereka sudah menjadi hancur.” Paulus menulis
gayabahasadenganmemakaikata ‘menjadihancur’—yangmenggambarkankeyakinanseperti
kapal laut, dan kapal keyakinanmereka seperti sudahmenabrak sesuatu dan hancur. ‡ 1:20
menyerahkan… kepada iblis Mungkinmaksud Paulus di sini sama dengan yang diperintahkan
kepada jemaat Korintus di 1Kor. 5:4-5.
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1Sayamenasihatkan kamuuntukmengajar hal-hal ini kepada jemaat
yang kamu layani: Pertama-tama hendaklah setiap anggota jemaat
menyampaikan segala macam permohonan doa kepada Allah demi
semua orang— disertai dengan ucapan syukur. 2Dan berdoalah untuk
raja-raja dan semua penguasa pemerintah. Mintalah kepada Allah
supaya kita bisa hidup dengan tenang dan damai, dan bisa bebas untuk
hidup sesuai dengan kehendak Allah dan dengan cara yang pantas
dalam pandangan semua orang. 3 Setiap doa yang seperti itu baik dan
menyenangkan hati Allah— yang adalah Juruselamat kita.

4 Dan sebagai Juruselamat kita, memang Allah mau supaya se-
tiap orang diselamatkan dan mengenal ajaran benar tentang Kristus.
5Karena hanya ada satu Allah, dan hanya satu Orang saja yangmenjadi
PerantaraantaraAllahdenganmanusia: DialahKristusYesus, yang juga
adalah manusia. 6 Dialah yang sudah menyerahkan diri-Nya sendiri
sebagai bayaran untuk membebaskan setiap kita dari dosa. Hal itu—
yang sudah terjadi di dunia ini pada waktu yang tepat, menjadi bukti
akan kebaikan hati Allah kepada manusia. 7 Lalu saya dipilih sebagai
rasul untuk memberitakan Kabar Baik ini. Dalam kesaksian saya ini,
saya mengatakan yang benar dan saya tidak berbohong: Saya diutus
sebagai gurubagi orangyangbukanYahudi, supayamerekamendengar
ajaran yang benar danmenjadi percaya.

Ajaran khusus tentang laki-laki dan perempuan
8 Jadi, di mana saja saudara-saudari seiman berkumpul, saya mau

supaya setiap laki-laki yang memimpin doa adalah orang yang tidak
bercela. Maksud saya, kedua tangan yang diangkat ke surga* waktu
berdoa tidak boleh dikotori dengan dosa, dan dia bukanlah seorang
yang pemarah dan suka bertengkar.

9 Saya juga mau supaya setiap perempuan berdandan dengan cara
yang pantas, dengan bijak memilih pakaian yang sopan dan rapi. Jan-
gan suka pamerkan diri dengan menghiasi rambut secara berlebihan,
atau dengan terlalu banyak perhiasan emas, mutiara,† atau pakaian
yang mahal-mahal. 10 Sebaliknya cara yang pantas untuk mempercan-
tik diri bagi setiap perempuan yang mengaku dirinya sebagai penyem-
bah Allah adalahmelakukan hal-hal yang baik.

11 Dalam pertemuan jemaat, hendaklah setiap perempuan berdiam
diri supaya bisa mendengar apa yang diajarkan dan taat sepenuhnya
kepada ajaran itu. 12 Saya tidak mengizinkan perempuan mengajar
atau memerintah laki-laki. Waktu jemaat sedang diajar mereka harus
tetap berdiam diri. 13 Karena Adamlah yang diciptakan lebih dulu,
kemudian Hawa. 14Dan bukan Adam yang ditipu oleh iblis, melainkan
* 2:8 Ayat 8a Secara harfiah, “Jadi di segala tempat, hendaklah para laki-laki berdoa dengan
mengangkat tangan-tangan yang suci.” Sesuai dengan kebiasaan orang Yahudi pada zaman
Alkitab, ketika jemaat berdoa,merekamengangkat tanganmereka ke surga dan jugamelihat ke
atas. Jadi yang Paulus tulis di sini bukanlah perintah bahwa semua laki-laki harus mengangkat
tangan waktu berdoa. Yang penting adalah kita tidak boleh berpura-pura sebagai orang baik,
dan orang yang memimpin jemaat dalam doa harus hidup dengan cara yang pantas— baik di
hadapan Allah maupun di hadapan semua orang. † 2:9 mutiara adalah batu permata yang
berbentuk bulat, dan pada umumnya berwarna putih. Mutiara berasal dari sejenis kulit bia
atau kulit kerang mutiara, terbentuk karena ada benda atau pasir yang masuk ke dalam tubuh
kerang itu, kemudian berulang-ulang diselubungi oleh kulit ari sampaimenjadi lebih besar dan
membulat.
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perempuanlah yang tertipu sehingga dia menjadi pelaku dosa yang
pertama sekali. 15 Akibat dosa itu keturunan Hawa yang perempuan
kenahukumanAllahdengan rasa sakit padawaktumelahirkan.✡ Tetapi
biarpun begitu, Allah bersedia menolong dan menyelamatkan setiap
perempuan— asal dia tetap percaya penuh kepada-Nya, berbuat kasih,
serta hidup suci dan bijaksana.‡

3
Sifat-sifat yang diperlukan untukmenjadi penatua jemaat

1 Ajaran yang berikut terbukti benar: Kalau seseorang ingin men-
jadi penatua jemaat, berarti dia menginginkan tanggung jawab yang
baik. 2Karena yang diangkat sebagai seorang penatua, haruslah orang
yang hidupnya tidak bercela, setia kepada istrinya dan tidak boleh
mempunyai istri lebih dari satu. Penatua juga haruslah orang yang
selalu menguasai dirinya, bijaksana, dan hidup teratur, suka memberi
tumpangan, dan mampu mengajar orang lain dengan baik. 3 Pemabuk
dan orang yang suka berkelahi tidak boleh diangkat sebagai penatua.
Karena seorang penatua harus adil, suka damai, dan tidakmata duitan.
4 Dia haruslah orang yang tahu mengatur keluarganya dengan baik,
dan yang mendidik anak-anaknya sehingga mereka taat dan hormat
kepadanya. 5Karenakalauorangyang inginmenjadipenatua tidak tahu
cara mengatur rumah tangganya, dia pasti tidak mampu memimpin
jemaat Allah.

6Seseorang yangbaru saja percaya kepadaYesus tidak boleh diangkat
menjadi penatua, karena hal itu bisa membuat dia menjadi sombong,
lalu iblis akanmenggunakan kesombongan itu untukmenjatuhkan dia.
7 Seorang penatua juga harus dikenal sebagai orang baik oleh orang-
orang yang bukan anggota-anggota jemaat, sehingga iblis tidak bisa
menjeratnyamelalui perkataanorang lain yangmenjelekkannamanya.

Sifat-sifat yang diperlukan untukmenjadi pengerja jemaat
8 Begitu juga, orang-orang yang diangkat sebagai pengerja jemaat

haruslah orang yang terhormat, jangan ular kepala dua, jangan
pemabuk, dan jangan mata duitan. 9 Setiap pengerja jemaat haruslah
percaya sepenuhnya kepada ajaran-ajaran benar yang Allah sudah ny-
atakankepadakita, dandiaharushidupdenganhatinuraniyangbersih.
10 Dan setiap calon pengerja jemaat harus diuji dengan memberikan
tugas pelayanan sementara. Sesudah terbukti bahwa calon tersebut
melayani dengan baik, barulah dia boleh diangkat sebagai pengerja
jemaat.

11Demikian juga dengan istri setiap pengerja jemaat,* dia juga harus-
lah orang yang terhormat, dan tidak suka membicarakan kejelekan
orang lain, selalu menguasai diri, dan bisa dipercaya dalam segala hal.

✡ 2:15 Kej. 3:1-13 ‡ 2:15 Ayat 15 Ayat ini juga bisa diterjemahkan, “Tetapi biarpun begitu,
Allah akanmembuat perempuan selamat padawaktumelahirkan anak— asal dia tetap percaya
penuhkepada-Nya, berbuatkasih, sertahidupsucidanbijaksana.” * 3:11 istri setiappengerja
jemaat Secara harfiah, “(para) perempuan/istri.” Dalam konteks ini, kata ‘perempuan/istri’ bisa
berarti ‘istri pengerja jemaat’, atau dapat berarti ‘perempuan yang diangkat untuk menjadi
pengerja jemaat’.
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12Laki-laki yangmelayani sebagaipengerja jemaatharus setiakepada
istrinya, dan tidak boleh mempunyai istri lebih dari satu. Untuk di-
angkat sebagai pengerja jemaat, haruslah orang yang bisa mengatur
anak-anaknya dan rumah tangganya dengan baik. 13 Setiap pengerja
jemaat yang melayani dengan baik akan semakin dihormati, dan oleh
karena itu dia akan semakin penuh percaya diri untuk memberitakan
keyakinannya akan Kristus Yesus kepada orang lain.

Berita keselamatan yang dinyatakan kepada kita
14Walaupun saya berharap segera datang kepadamu, tetapi saya su-

dah merasa bijaksana menulis hal-hal ini untukmu sekarang. 15 Tetapi
kalau saya terlambat datang, melalui surat ini kamu akan mengetahui
bagaimana seharusnya kita hidup sebagai keluarga Allah. Yang saya
maksudkan sebagai keluarga Allah adalah kesatuan seluruh jemaat
kepunyaan Allah yang hidup. Memang sebagai anggota kesatuan itu,
kita terlibat untukmendukungdanmempertahankanajaranbenardari
Allah— sebagaimana tiang penopang dan batu dasar yangmenguatkan
rumah. 16 Sungguh benar bahwa ajaran-ajaran benar yang Allah sudah
nyatakan kepada kita sangat luar biasa! Oleh karena itu, sesuai kehen-
dak Allah kita percaya penuh bahwa
Kristus† datang dan hidup di dunia ini sebagai manusia dengan tubuh

biasa.
Roh Allah membuktikan bahwa semua yang Dia ajarkan tentang
diri-Nya adalah benar.

Seluruh hidup-Nya disaksikan oleh paramalaikat.
Sekarang bangsa-bangsa yang bukan Yahudi sudah mendengar Kabar

Baik tentang Dia.
Di seluruh dunia orang-orang percaya kepada-Nya.
Dan Dia sudah diangkat ke tempat semula bersama dengan Allah
dalam kemuliaan.

4
Nubuatan tentang guru-guru palsu

1 Roh Kudus dengan jelas berkata bahwa pada waktu yang akan
datang, banyak orang tidak mau lagi mempercayai ajaran yang be-
nar. 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 sudah membatu, sehingga mereka tidak
bisa lagi membedakan apakah perbuatan mereka salah atau benar.
3 Sebagai contoh, mereka melarang kita untuk menikah atau memakan
makanan tertentu. Padahal Allah-lah yang menjadikan dan menyedi-
akan makanan itu untuk kita yang percaya dan yang sudah menge-
tahui ajaran benar. Yang penting, kita makan dengan ucapan syukur.
4Karena semua yang diciptakan oleh Allah adalah baik. Satu pun tidak
ada yang haram. Dengan ucapan syukur segala sesuatu boleh kita
makan dan nikmati. 5 Jadi oleh karena Firman TUHAN dan sebagai
jawaban atas doa kita, Allah menjadikan semua makanan halal untuk
kita.
† 3:16 Kristus Secara harfiah, “Yang.” Dalam beberapa salinan Yunani yang kuno tertulis
“Allah.”
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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 hambaKristus yang baik harus-
lah semakin dewasa dalam segala macam ajaran yang membangun
keyakinan kita— seperti ajaran-ajaran baik yang kamu sudah ikuti.
7 Tetapi janganlah libatkan dirimu dengan ajaran yang berdasarkan
cerita-cerita dongeng. Karena ajaran semacam itu selalu berdasarkan
pikiran duniawi saja dan penuh kebodohan. Lebih baik terus melatih
diri secara rohani supaya semakin berkenan kepada Allah. 8 Latihan
jasmani memang ada gunanya, tetapi terbatas. Sedangkan hidup yang
sesuai kehendak Allah selalu jauh lebih berguna, karena membawa
berkat baik untuk hidup yang sekarang maupun yang akan datang.
9Ajaran itu terbuktibenardanpantasdipercayai sepenuhnya. 10Karena
kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Dia juga Ju-
ruselamat bagi semua orang— yaitu bagimereka yang percaya kepada-
Nya. Karena itulah kita terus berjuang dan bekerja keras.

11 Nasihati dan ajarkanlah jemaat Tuhan yang kamu layani untuk
melakukan hal-hal tersebut. 12 Biarpun kamu masih muda, jangan
sampai ada orang yang menganggap kamu rendah. Karena itu hen-
daklah kamu menjadi contoh bagi orang-orang percaya melalui cara
bicaramu, gaya hidupmu, kasihmu, keyakinanmu kepada Kristus, dan
melalui hidupmu yang suci. 13 Sebelum saya datang, utamakanlah hal-
hal ini dalam pelayananmu: Bacakan dan ajarkanlah Kitab Suci kepada
jemaat, dan doronglah mereka untuk terus melakukannya. 14 Ingatlah
selalu menggunakan dan mengembangkan kemampuan khusus yang
diberikan kepadamu melalui nubuatan— yaitu ketika para penatua
jemaat meletakkan tangan atasmu. 15Kerjakanlah terus tugas-tugas itu
dengan sepenuh hati, sehingga keyakinan dan pelayananmu semakin
bertumbuh dengan nyata di hadapan semua orang. 16Awasilah dirimu
sendiri! Dan berikanlah perhatian penuh kepada hal-hal yang kamu
ajarkan! Berdirilah teguh dalam hal-hal itu, maka kamu akan menye-
lamatkan dirimu dan juga orang-orang yangmendengarkan ajaranmu.

5
Caramemimpin jemaat berdasarkan tingkatan umur

1 Janganlah tegur dengan keras saudara seiman yang lebih tua
darimu, tetapi dengan penuh rasa hormat berilah nasihat kepadanya
seperti kepada bapakmu sendiri. Dan nasihatilah saudara seiman yang
lebih muda darimu seperti adikmu sendiri. 2 Demikian juga, dengan
penuh rasa hormat berilah nasihat kepada saudari seiman yang lebih
tua darimu, seperti kepada ibumu sendiri. Dan dengan hati yang tulus
nasihatilah saudari seimanyang lebihmudadarimu, sepertimenasihati
adikmu sendiri.

Caranya jemaatmemperhatikan kebutuhan para janda
3 Dengan rasa hormat perhatikanlah kebutuhan para janda* yang

tidakmempunyai keluarga yang bisamembantumereka. 4Tetapi kalau

* 5:3 jandaYangdimaksudkandi sini adalah janda karena suaminyameninggal, bukankarena
bercerai.
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seorang janda mempunyai anak-anak atau cucu-cucu, hendaklah ketu-
runannya itu lebih dulu belajarmelayani Allah denganmemperhatikan
kebutuhan orang tua atau nenek mereka sendiri. Dengan cara ini,
biarlah setiap anak atau cucu tersebut membalas kebaikan orang tua
atau neneknya, karena hal itu menyenangkan hati Allah. 5 Tetapi hen-
daklah jemaatmemperhatikankebutuhanpara jandayangbenar-benar
hidup sendiri dan tidak ada orang yang bisa membantunya, karena
mereka selalu berharap sepenuhnya kepada Allah dan siang malam
berdoa meminta pertolongan-Nya untuk dirinya sendiri dan saudara-
saudari kita yang lain. 6 Tetapi setiap janda yang hidup hanya untuk
menikmati kesenangan dunia saja sebenarnya secara rohani dia sudah
mati, walaupun dia masih hidup. 7 Sampaikanlah hal-hal itu kepada
saudara-saudari seiman di sana, supaya mereka mengatur pelayanan
kepada para janda dengan baik. Dengan demikian cara hidup jemaat
tidak ternoda di hadapan orang-orang yang belum percaya kepada
Kristus. 8Dansebaliknya, kalau salah satuanggota jemaat tidakmemeli-
hara kaum keluarganya, terutama keluarga dekatnya, berarti dia tidak
sungguh-sungguh percaya dan mengikuti ajaran kita, dan di hadapan
Allah dia lebih buruk dari orang-orang yang belum percaya kepada
Kristus.

9 Yang bisa masuk ke dalam daftar para janda hanyalah perempuan
yang umurnya enam puluh tahun ke atas, dan dulunya dikenal sebagai
istri yang setia kepada suaminya. 10Hendaklah setiap janda yang didaf-
tarkan dikenal lewat perbuatannya sebagai ibu yang baik— misalnya
dia sudah membesarkan anak-anaknya dengan baik, suka memberi
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 suatu 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 buruk lagi, mereka suka menghabiskan
waktu dengan keluar-masuk rumah orang-orang, suka membicarakan
kejelekan orang lain, suka mencampuri urusan orang lain, dan suka
membicarakan hal-hal yang tidak pantas. 14 Jadi, sayamau 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 janda muda tersesat dan menjadi kaki tangan
iblis.

16 Kebutuhan para janda hendaklah diperhatikan oleh para anggota
keluarganya dalam jemaat. Sehingga jemaat tidak perlu repot lagimen-
gurus mereka dan bisa mengurus para janda lain yang hidup sendiri
tanpa keluarga.

Beberapa petunjuk untuk Timotius
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17Para penatua yang memimpin jemaat dengan baik pantas dihargai
dengan dua cara— yaitu menghormati mereka dan juga memberikan
honor yang pantas, khususnya kepada penatua-penatua yangmempun-
yai tanggung jawab untuk berkhotbah dan mengajar. 18Karena dalam
Kitab Suci terdapat dua ayat ini. Yang pertama,
“Jangan mengikat mulut sapi yang sedang bekerja menginjak-injak

gandumuntukmelepaskan biji dari bulirnya. Biarkanlah sapi itu
makan sambil bekerja.”✡

Yang kedua, “Seorang pekerja berhakmenerima upahnya.”✡
19 Jangan dengarkan tuduhan tentang kesalahan seorang penatua

kecuali ada dua saksi mata atau lebih yang menguatkan tuduhan itu.
20 Kalau terbukti seorang penatua hidup dalam dosa, tegurlah dia di
hadapan seluruh jemaat, sehingga semua takut melakukan kesalahan
seperti yang dilakukan orang itu.

21 Di hadapan Allah, dan Kristus Yesus, dan para malaikat surgawi,
saya perintahkan kamu untuk menuruti semua petunjuk ini. Dan
lakukanlah semua ini untuk setiap anggota jemaat tanpapilih 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 ternoda.

23-25 Dosa-dosa yang dilakukan sebagian orang segera ketahuan dan
menjadi nyata sebelum perkara mereka diperiksa. Tetapi dosa-dosa
sebagianorang lain tersembunyidanhanyaakanketahuandikemudian
hari. Demikian juga, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan
biasanya segera ketahuan, tetapi yang tidak segera ketahuan tidak
mungkin tersembunyi selamanya.
Juga saya menasihati kamu: Di samping air minum yang biasa,

minumlah juga sedikit air anggur sebagai obat, supaya kamu tidak
seringmengalami sakit perut.

6
1 Setiap budak yang sudah menjadi pengikut Kristus hendaklah

menghormati tuannya sepenuhnya. Dengan begitu orang lain tidak
akan menghina Allah dan ajaran kita. 2Dan kepada setiap budak beri-
lah dorongan seperti ini, “Kalau keluarga tuanmu sama-sama seiman
denganmu, janganlah merasa bahwa hal itu menjadi alasan untuk
bersikap kurang hormat kepadamereka. Tetapi kamu harus lebih rajin
bekerjauntukmelayanimerekakarenamerekaadalah saudara-saudari
seimanmu yang terkasih.”

Ajaran sesat dan kekayaan yang sejati
Jadi Timotius, hendaklah kamu terus mengajar dan mendorong se-

mua jemaat Tuhan yang kamu layani itu untuk melakukan hal-hal
tersebut. 3-4 Karena kalau ada orang yang mengajarkan ajaran yang
salah, berarti orang itu sombong dan tidak tahu apa-apa. Dengan
berkata ‘ajaran yang salah’, saya bermaksud ajaran yang bertentangan
✡ 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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dengan ajaran benar* yang berasal dari Tuhan kita Kristus Yesus dan
yang tidak memimpin kepada hidup yang memuliakan Allah. Orang-
orang yangmengajarkan 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. 5 Orang-
orang semacam itu selalu menimbulkan pertengkaran tentang hal-hal
yang tidak penting. Pikiran mereka sudah menjadi kacau, sehingga
mereka tidak mampu lagi membedakan yang salah dan yang benar.
Dan mereka berpikir bahwa menuruti beberapa peraturan agama ter-
tentu adalah kunci supayaAllahmemberkatimereka dengankekayaan.

6 Tetapi secara rohani kita sungguh mendapatkan kekayaan besar—
kalau kita merasa puas dengan apa yang kita miliki dan tetap hidup
sesuai dengan kehendak Allah. 7 Memang kita tidak membawa apa-
apa ke dalam dunia ini ketika kita lahir. Dan harta apa pun tidak kita
bawa ketika kita meninggal dunia. 8 Jadi kalau sudah ada makanan
dan pakaian, cukupkanlah diri kita dengan itu. 9 Tetapi orang-orang
yang ingin menjadi kaya sering jatuh ketika mereka mengalami pen-
cobaan. Danmereka terjebak dalam jerat iblis di manamereka— tidak
menyadari bahayanya, mengikuti hawa nafsu mereka ke mana-mana
dansangat rugi sekali. Akibatnyamereka tiba-tibabinasa total— seperti
kenabencanabanjir. 10Karena cinta akanuang adalahpenyebabutama
dari segala macam kejahatan. Banyak orang yang sudah tersesat dan
meninggalkan keyakinan mereka kepada Kristus demi mengejar harta
duniawi, dan akhirnya yang mereka dapatkan hanya sakit hati yang
mendalam dan penderitaan yang berat.

Visi danmisi yang Paulus berikan kepada Timotius
11 Tetapi Timotius, karena kamu adalah milik Allah, jauhkanlah

dirimu dari semuanya itu. Kejarlah terus hidup yang benar dan
yang sesuai kehendak Allah, tetap yakin kepada Kristus, berbuat kasih
kepada semua orang, bertahan dalam penderitaan, dan tetap bersikap
lemah-lembut. 12 Seperti orang yang bertekun melatih diri untuk
pertandingan olahraga, seperti itulah kamu berjuang keras supaya
kamu tetap percaya penuh kepada ajaran benar. Berjuanglah untuk
mendapatkan hadiah kemenangan sesuai dengan panggilan Allah di
dalam dirimu— yaitu hidup selama-lamanya. Ingatlah bahwa kamu
tidakmalumengakui keyakinanmu itudi hadapanorangbanyak. 13 Jadi
sekarang sayamendorong kamu untuk berjanji lagi di hadapan Allah—
yang memberi hidup kepada segala makhluk, dan di hadapan Kristus
Yesus— yang mengakui diri-Nya dengan berani di hadapan Pontius
Pilatus: 14 Lakukanlah setiap perintah Kristus dengan hati yang murni
dan tanpa noda atau kesalahan, sampai Penguasa kita Kristus Yesus
datang kembali. 15 Waktu yang tepat untuk kedatangan-Nya hanya
ditentukan oleh Allah— TUHAN yang satu-satunya dan yang terpuji,
Raja atas segala raja dan Penguasa atas segala penguasa. 16Hanya Dia
yang tidakpernahmati, yang tinggaldidalamcahayayangbegitu terang
sehingga tidak ada yang bisa mendekati-Nya. Manusia yang ada di

* 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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dunia ini belumpernahmelihatDiadan tidakadayang sanggupmelihat
Dia. Hormat dan kuasa bagi Dia untuk selama-lamanya! Amin.

17 Nasihatilah orang-orang yang kaya akan harta dunia mereka su-
payamereka tidak sombong, dan tidak berharap kepada barang-barang
yang tidak tetap, tetapi berharap kepada Allah saja. Karena den-
gan segala kekayaan-Nya, Allah bermurah hati menyediakan segala
keperluan kita, dan semua itu diberkati-Nya untuk kita nikmati.
18-19 Nasihatilah juga mereka supaya mereka menjadi kaya di mata
Allah— yaitu murah hati, suka memberi, dan menggunakan harta
mereka untuk mengerjakan segala perbuatan yang baik. Dengan be-
gitu, mereka seperti menabung harta di surga— di mana harta itu
merupakan tabungan yang baik untuk hidup mereka di surga nanti,
sehingga mereka berharap penuh pada bagian mereka di dalam hidup
yang sesungguhnya.

20 Timotius, kerjakanlah terus tugas pelayanan yang Allah sudah
percayakan kepadamu. Jauhkanlah dirimu dari ajaran-ajaran yang
tidakberasal dariAllahdandari perdebatanyang tidakbergunadengan
orang-orang yang memusuhi kita berdasarkan ‘pengetahuan’ mereka.
‘Pengetahuan’ mereka itu sebenarnya adalah kebodohan. 21 Dengan
mengikuti ‘pengetahuan’ itu, ada orang-orang yang sudah tersesat dan
meninggalkan keyakinan yang benar.
Dankepadasemuayangmembacasurat ini, doasayasupayakebaikan

hati Allah akan selalu menyertai kalianmasing-masing.
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Surat Paulus yang kedua kepada Timotius
1-2Kepada yang kekasih anakku Timotius:
Salam dari Paulus, rasul Kristus Yesus. Saya sudah diutus sebagai

rasul karena kehendak Allah, untukmemberitakan tentang hidup yang
selama-lamanya yang sudah Dia janjikan. Hidup selama-lamanya itu
kita peroleh karena bersatu dengan Kristus Yesus.
Doa saya, Allah Bapa dan Penguasa kita Kristus Yesus akan selalu baik

hati kepadamu, mengasihanimu, dan menjagamu supaya kamu hidup
dengan tenang dalam perlindungan Bapa dan Penguasa kita.

Ucapan syukur dan penghiburan
3Timotius, karena kamu saya sangat bersyukur kepada Allah— yaitu

Dia yang saya layani dengan hati yang tidak merasa bersalah, seperti
yang dilakukan oleh nenek moyang saya. Siang dan malam saya tidak
lupa mendoakanmu. 4Dan ketika teringat kepadamu, saya mengingat
air matamu waktu kita berpisah. Jadi saya rindu sekali bertemu den-
ganmu, supayahati sayapenuhdengansukacita lagi. 5Saya ingatbahwa
kamu sungguh-sungguh percaya kepadaKristus. 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 terus memanfaatkan dan meningkatkan kemampuan rohani
yang diberikanAllah kepadamupada saat sayameletakkan tangan saya
atasmu. Kemampuan itu seperti api yang tidak dibiarkan padam, tetapi
perlu terusdinyalakan. 7KarenaketikaRohAllahmemimpinhidupkita,
kita tidakperlu takut ataumalu. SebaliknyaRoh itumenambahkemam-
puankitauntukhidupdengankuasa, penuhkasih, danpenguasaandiri.

8 Jadi, janganlah kamu malu memberi kesaksian tentang Penguasa
kita, dan janganlah malu karena saya— yang dipenjarakan karena
melayani Dia. Sebaliknya, dengan kekuatan dari Allah, kamu juga
turut menderita bersama saya demi Kabar Baik. 9Karena Allah sudah
menyelamatkan kita lalu memanggil kita untuk hidup sebagai umat
yang dikuduskan-Nya. Semuanya itu bukan terjadi karena perbuatan
kita. Hanya oleh karena kehendak-Nyalah dan melalui kebaikan hati-
Nya saja kita diselamatkan dan dipanggil! Dan kebaikan hati-Nya itu
sudah direncanakan sebelum permulaan zaman dan diberikan kepada
kita karena kita dipersatukan dengan Kristus Yesus. 10 Keselamatan
itu sekarang sudah dinyatakan kepada kita dengan kedatangan Kristus
Yesus, Juruselamat kita. Dia sudahmembinasakankuasamaut atas kita,
dan melalui Kabar Baik Dia menunjukkan jalan menuju hidup selama-
lamanya dan yang tidak ada habis-habisnya. 11 Supaya Kabar Baik itu
semakin tersebar luas, maka Allah memilih saya sebagai pemberita,
rasul, dan guru. 12 Itulah sebabnya sayamenderita 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. Teta-
plah percaya kepada Kristus dan hiduplah dengan kasih yang kita
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peroleh karena bersatu denganDia. 14KepadamuAllah sudahmemper-
cayakan ajaran benar yang sangat berharga itu. Jadi jagalah itu dengan
pertolongan Roh Kudus yang hidup di dalam kita.

15 Kamu sudah mendengar bahwa semua saudara seiman di daerah
Asia sudah meninggalkan saya— termasuk Figelus dan Hermogenes.
16-17 Hal itu membuat saya merindukan Onesiforus!* Saya berdoa
supaya TUHAN memberkati keluarga Onesiforus sesuai dengan ke-
baikan hati-Nya. Biarpun saya di penjara, dia tidak malu mengunjungi
saya. Bahkan ketika dia datang ke Roma, dia terpaksa mencari saya
ke sana kemari sampai menemukan saya. Dia selalu menghibur dan
menguatkan saya. 18 Dan kamu pasti masih ingat betapa banyak dia
menolong saya di Efesus. Hendaklah kebaikan hati TUHAN menyertai
Onesiforus pada Hari Pengadilan!

2
Menjadi tentara Kristus Yesus yang setia

1 Anakku Timotius, hendaklah kamu terus dikuatkan melalui ke-
baikan hati Allah yang luar biasa— yang kita peroleh karena bersatu
dengan Kristus Yesus. 2 Dan semua ajaran yang sudah kamu den-
gar ketika saya mengajar para saudara-saudari seiman, hendaklah
kamu juga ajarkan dan percayakan kepada saudara-saudari yang lain
— khususnya kepada mereka yang sanggup mengajar dan yang setia
menyampaikan ajaran itu kepada orang lain lagi.

3 Teladanilah saya ketika kamu juga dibuat menderita sebagai
pengikut Kristus Yesus. Sebagai pengikut-Nya, kamu menjadi seperti
tentara dalam batalion Kristus. 4 Seorang tentara tidak menyibukkan
dirinya dengan berbagai pekerjaan yang lain, karena dia mau menye-
nangkan hati komandannya. 5 Atau contoh lain: Dalam pertandingan
olahraga, seorang pelari tidak akan menerima hadiah kemenangan*
kalau dia tidak berlari sesuai dengan peraturan-peraturan pertandin-
gan itu. 6 Dan contoh lain: Seorang petani yang bekerja keras pantas
menjadi orang pertama yangmenikmati hasil panen yang ditanamnya.
7Pikirkanlah contoh-contoh ini, danTUHANakanmemberikan kemam-
puan kepadamu untukmengerti lebih dalam tentang hal-hal ini.

8Pikirkanlah selalu tentang Kristus Yesus! Dia KeturunanDaud.† Dan
Dia sudah hidup kembali dari kematian. Itulah Kabar Baik yang saya
beritakan. 9Tetapi justru karena sayamengabarkanberita keselamatan
itulah maka saya dibuat menderita! Sampai saat ini saya dipenjarakan
dalam keadaan terikat dengan rantai— seperti saya seorang penja-
hat. Tetapi Firman Allah tidak bisa dipenjarakan! Masih ada banyak
saudara-saudari kita yang terus memberitakan kabar keselamatan itu.
10 Jadi saya rela bertahan dalam segala macam penderitaan, karena
dengan demikian saya mempertahankan kebenaran dalam Kabar Baik
yang sedang diberitakan dan dipercayai itu. Karena dengan bertahan
* 1:16-17 Onesiforus Paulus tidak langsung berkata bahwa Onesiforus sudah mati, tetapi
banyak penafsir berkata bahwa bahasa yang digunakan Paulus lebih cocok kalau Onesiforus
sudah mati dan tidak lagi hidup bersama keluarganya. * 2:5 hadiah kemenangan Se-
cara harfiah, “mahkota.” † 2:8 keturunan Daud Nabi-nabi sudah bernubuat bahwa Raja
Penyelamat akan datang dari keturunan Raja Daud. Jadi semua orang Yahudi menyebut Raja
Penyelamat dengan perkataan “Keturunan Daud.” Lihat Yes. 29:18-19; 35:4-6; 42:6-7.
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teguh saya sebenarnya menolong semua umat pilihan Allah, supaya
mereka mendapat kesempatan menerima keselamatan yang kita per-
oleh 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— biarpun dalam penderitaan,

kita juga akanmemerintah bersama Dia.

Tetapi kalau kita menyangkal Dia dengan berkata, “Saya bukan
pengikut Yesus,”

maka Dia juga akan berkata, “Kamu bukan pengikut-Ku.”
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 kepada mereka dengan tegas,
supaya mereka tidak bertengkar tentang hal-hal yang tidak berguna.✡
Pertengkaran seperti itu tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baik,
tetapi menyesatkan sampai membuat orang yang mendengarnya men-
jadi binasa. 15Berusahalah sungguh-sungguh supaya diakui oleh Allah
sebagai hamba yang pantas bekerja bagi-Nya. Hendaklah kamu men-
jadi hamba yang tidak perlu merasa malu atas pekerjaanmu, karena
kamumengajarkan dengan tepat ajaran yang benar dari Allah.

16 Janganlah kamu melibatkan diri pada waktu orang-orang mem-
bicarakan ajaran yang tidak berguna— yaitu ajaran yang tidak berasal
dari Allah. Siapa 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!
18Merekaberdua sudahmengikuti jalan sesat, karenamerekamengajar
bahwa Allah tidak akan menghidupkan kita kembali sesudah mati,
karena menurut mereka satu-satunya kesempatan untuk dihidupkan
kembali sudah terjadi.‡ Dengan demikianmereka sudahmengacaukan
keyakinan beberapa orang saudara-saudari kita.

19Tetapi ajaran benar dari Allah§ adalah bagaikan batu fondasi yang
besar bagi kita pengikut Kristus. Dan dua perkataan ini ditulis dengan
huruf besar pada batu fondasi itu:
“TUHANmengenal siapa yang sudahmenjadimilik-Nya, dan siapa yang

belummenjadi milik-Nya.”✡
Dan
✡ 2:11 Rom. 6:1-4; 12:1-2; Ef. 2:1-10; Kol. 2:6-15; 3:1-6 ✡ 2:14 1Tim. 1:4; 4:7 ‡ 2:18
satu-satunya kesempatan untuk dihidupkan kembali sudah terjadi Sekarang ini dasar untuk
ajaran palsu ini tidak diketahui. Tetapi pasti tidak jauh dari ajaran sesat yang ditentang Paulus
dalam 1 Kor. 15. § 2:19 ajaran benar … Dalam ayat ini Paulus tidak langsung menyebut 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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“Setiap orang yang mengatakan, ‘Saya adalah pengikut Tuhan Yesus,’
harus berhenti melakukan kejahatan.”

20 Coba pikirkan contoh ini: Di dalam sebuah rumah mewah ada
bermacam-macam piring dan alat dapur lainnya yang terbuat dari
bahan-bahan yang berharga— seperti emas dan perak. Dan ada juga
yang terbuatdari kayudan tanah liat. Yang terbuatdari bahanberharga
dipakai hanya untuk keperluan yang istimewa, sedangkan yang ter-
buat dari kayu dan tanah liat dipakai untuk keperluan sehari-hari.
21 Demikian juga kamu! Kalau kamu mengkhususkan dirimu hanya
bagi Tuhan saja— dengan menjaga dirimu supaya tetap hidup murni,
kamu akan menjadi seperti bejana istimewa. Berarti kamu menjadi
bejana yang bersih dan layak dipakai Tuhan untuk setiap pekerjaan
yang baik.

22Tetapi jauhkanlah dirimu dari segala hal yangmenimbulkan hawa
nafsu dan keinginan orang muda. Berusaha keraslah untuk tetap
hidup benar, tetap yakin kepada ajaran yang benar, tetap berbuat
kasih, dan tetap hidup berdamai dengan sesamamu. Semua itu perlu
dilakukan secara bersama-sama dalam persekutuan dengan saudara-
saudari yang (seperti kamu sendiri) setiap hari meminta pertolongan
Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. 23 Dan sekali lagi saya
berpesan: Janganlah terlibat dalam perdebatan yang bodoh tentang
ajaran yang tidak berguna, karena kamu sudah tahubahwaperdebatan
semacam itu hanya menimbulkan pertengkaran. 24Dan memang tidak
pantas bagimu sebagai hamba Tuhan Yesus untuk bertengkar. Seba-
liknya setiap hamba Tuhan harus ramah kepada semua orang, pintar
mengajar, dan sabar menghadapi masalah atau kesusahan. 25 Dan
sebagai hamba Tuhan, hendaklah kamu lemah lembut kepada mereka
yangmelawanmu ketika kamumengajar ataumenunjukkan kesalahan
mereka. Karena kita bekerja dengan harapan bahwa Tuhan akan
bekerja dalam hati mereka supaya bertobat danmenerima ajaran yang
benar. 26 Jadi harapan kita, mereka bisa sadar kembali dan bisa lepas
dari jerat iblis. Karena bukan secara kebetulan orang-orang mengikuti
ajaran sesat. Tetapi mereka ditipu dan diikat oleh iblis supaya mereka
menjadi kaki-tangannya.

3
Sifat-sifat manusia pada zaman sekarang

1Anakku, hendaklah kita menyadari bahwa pada masa terakhir dari
zaman ini✡ kita pasti akanmengalami banyak kesulitan. 2Banyak orang
akan
mengasihi dirinya sendiri, mata duitan,
sombong dan sukamemuji diri sendiri,
sukamenghina orang lain, tidakmenaati orang tua,
tidak tahu berterima kasih, tidakmenghormati Allah,
3 tidakmengasihi orang lain, tidakmemaafkan kesalahan orang lain,
sukamenjelek-jelekkan orang lain, tidak bisa menguasai diri sendiri,
bersifat kasar dan kejam, danmembenci segala sesuatu yang baik.
4Orang-orang pada zaman terakhir ini akan sukamengkhianati teman-

nya,
✡ 3:1 1Kor. 10:11; Ibr. 1:2; 1Ptr. 4:7; 4:17; 1Yoh. 2:18
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tidak berpikir panjang,
sombong danmenganggap diri lebih penting daripada orang lain,
dan lebih suka menikmati kesenangan duniawi daripada menye-

nangkan hati Allah.
5 Memang, di mata orang-orang lain, mereka mau dianggap sebagai
pengikut agama, tetapi mereka tidak mau sungguh-sungguh mengenal
Allah atau diubahkan oleh kuasa-Nya! Jauhkanlah dirimu dari orang-
orang seperti itu.

6Karena orang-orang seperti itulah yangmengatakan dirinya sebagai
guru agama, supaya diundang masuk ke rumah-rumah orang lain.
Lalumerekamenipudanmenjerat perempuan-perempuanyangbelum
dewasa secara rohani dan terlalu cepat percaya apa saja. Maksud
saya, perempuan yang merasa beban dosa mereka sangat berat karena
membiarkan diri mereka terbawa ke sana kemari oleh segala macam
keinginan. 7 Perempuan seperti itu selalu bersedia belajar tentang hal-
hal rohani, tetapi ternyata mereka tidak mampu membedakan ajaran
benar dan ajaran palsu. 8 Sedangkan ‘guru-guru agama’ seperti itu
adalah seperti Yanes dan Yambres* yang 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.

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-sungguh mau hidup
menyenangkan hati Allah akan dianiaya. 13 Sedangkan orang jahat
dan guru-guru palsu akan terus menjadi semakin berbahaya. Mereka
menyesatkan orang lain, tetapi mereka sendiri juga tersesat.

14Oleh karena itu, Timotius, hendaklah kamu tetapmengikuti ajaran
yang sudah saya ajarkan dan yang diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan
yang lain kepadamu. Kamu sudah percaya akan ajaran itu karena
kamu tahu bahwa kami yangmengajarkannya layak dipercayai. 15Dan
keyakinanmu itu juga berdasarkan Kitab Suci — yang sudah kamu
kenal sejak kecil. Dan melalui Firman TUHAN itu kamu menjadi
bijaksana, sehingga kamu menerima keselamatan yang kita peroleh
karenapercayakepadaKristusYesus. 16SeluruhKitabSuci ditulis sesuai
dengan perkataan Allah sendiri. Dan semuanya berguna untukmenga-
jar, menegur, menunjukkan kesalahan, dan mendidik kita bagaimana
hidup benar di mata Allah. 17 Jadi melalui Firman Allah, kita sebagai

* 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.



2 Timotius 4:1 507 2 Timotius 4:11

hamba Allah dimampukan dan diperlengkapi untuk menjalankan se-
tiap tugas yang baik yang diberikan TUHAN kepada kita.

4
1Mengingat bahwa Kristus Yesus akan datang kembali danmemerin-

tah sebagai Raja, lalu Dia akanmengadili semua orang— baik yangmati
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 layanimaumendengar atau pun
tidakmaumendengar. Dengan bersabar terhadap berbagai kelemahan
mereka, mendidik mereka berdasarkan Firman-Nya. Tunjukkanlah
kesalahanmereka, tegur dan kuatkanlah 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 akan mengajar
mereka tentang hal-hal yang enak didengar — yaitu sesuai dengan
keinginan hati mereka saja. 4 Jadi mereka tidak akan mau lagi untuk
mendengarkan ajaran yang benar, tetapimereka akan senangmenden-
garkan ajaran berdasarkan cerita dongeng atau cerita omong kosong.

5 Tetapi hendaklah kamu menahan dirimu setiap waktu. Jangan-
lah takut menghadapi kesusahan yang terjadi karena melayani Tuhan
Yesus. Lakukanlah tugasmu sebagai pemberita Kabar Baik. Lengkapi-
lah seluruh tugasmu sebagai seorang hamba Tuhan.

6Karena sudah tibawaktunya saya akan dibebaskan dari tubuh duni-
awi ini! Darah saya akan segera dicurahkan seperti suatu persembahan
bagi Tuhan,* lalu Dia akanmenerima jiwa saya. 7Saya sudahmencapai
garis terakhir dalam perlombaan rohani ini. Saya sudah menjadi
pemenang dalam perjuangan ini! Saya sudah berdiri kuat dalam apa
yang saya percayai sampai hari terakhir. 8 Jadi sekarang hampir tiba
waktunyabagi sayauntukmenerimamahkotakemenanganyang sudah
disiapkan bagi saya. Mahkota itu akan menunjukkan bahwa Hakim
yang adil— Tuhan Yesus, mengakui saya sebagai orang yang sudah
hidup dengan benar. Saya merindukan hari kemenangan itu ketika
saya bertemu dengan-Nya dan menerima mahkota itu. Dan mahkota
kemenangandisiapkanbukanhanyauntuk saya, tetapi juga bagi semua
orang yangmerindukan hari kedatangan-Nya kembali.

Petunjuk pribadi
9Berusahalah datang kepada saya secepatmungkin. 10KarenaDemas

— yang terlalumencintai dunia ini, sudahmeninggalkan saya danpergi
ke Tesalonika. Sedangkan saya sudah mengutus Kreskes ke Galatia
dan Titus ke Dalmatia. 11 Hanya Lukas yang masih bersama saya.
Waktukamudatang, ajaklahMarkus ikutbersamamu, karenadia sudah

* 4:6 Darah … Frasa ini menerjemahkan satu kata yang bisa diterjemahkan “curahkan air
anggur sebagai persembahan.” Persembahan binatang sesuai Hukum Taurat hampir selalu
dilengkapidenganpersembahan tepung terigu tercampurminyakzaitundanpersembahansek-
itar 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 yang mengerikan.
Bandingkan Fil. 2:17.
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menjadi penolong yang baik bagi saya. 12Dan lagi, Tikikus sudah saya
utus ke Efesus.

13 Waktu kamu melewati Troas, ambillah jubah tebal yang sudah
saya titipkan sama Karpus, dan juga kitab-kitab saya— khususnya yang
terbuat dari kulit binatang.

14 Aleksander — pengusaha tembaga dan besi itu, sudah sangat
menganiaya saya, sehingga masalah saya bertambah. TUHAN akan
menghukumnya sesuai dengan perbuatannya. 15 Kamu juga harus
waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita.

16 Pertama kali saya membela diri di pengadilan, tidak ada satu
teman pun yang menolong saya. Semuanya sudah meninggalkan saya.
Hendaklah Allah mengampuni mereka. 17 Tetapi saat itu Tuhan Yesus
tetapmenyertai saya. DanDiamemberikekuatankepadasaya, sehingga
saya bisa memberitakan Kabar Baik sepenuhnya kepada orang-orang
yang hadir— yang semuanya adalah orang yang bukan Yahudi. Maka
akhirnya saya diselamatkan dari mulut singa. 18 Tuhanlah yang sang-
gup 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. 20Dalam perjalanan ke sini, Erastus memutuskan
untuk tinggal di Korintus. Dan saya meninggalkan Trofimus di Miletus
karena dia sedang sakit. 21 Usahakanlah sedapat mungkin datang
kemari sebelummusim dingin.
Ebulus dan juga Pudes, Linus, Klaudia, dan semua saudara-saudari

seiman di sini mengirim salam kepadamu.
22 Timotius, doa saya, Tuhan Yesus akan selalu menyertaimu. Dan

kepada semua yang membaca surat ini, doa saya, kebaikan hati Allah
akan selalu menyertai kalianmasing-masing.



Titus 1:1-4 509 Titus 1:11

Surat Paulus kepada Titus
1-4 Kepada 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 semakin percaya kepada
Kristus dan mengetahui ajaran benar. Dan ajaran benar itu memimpin
kita supaya hidup menurut kemauan Allah. Karena kita percaya
dan mengikuti ajaran itu, kita yakin bahwa kita memiliki hidup yang
selama-lamanya. Allah, yang tidak pernah berdusta, sudah menjan-
jikan hidup itu bagi kita sebelum dunia diciptakan. Lalu pada waktu
yang tepat, Allah, yang juga adalah Juruselamat kita, menyatakan ten-
tang hidup itu kepada duniamelalui Kabar Baik, dan saya dipercayakan
tugas untukmengabarkan berita keselamatan itu.
Doa saya, Allah Bapa dan Juruselamat kita Kristus Yesus akan selalu

baikhati kepadamudanmenjagamusupayakamuhidupdengan tenang
dalam perlindungan Bapa dan Juruselamat kita.

Pekerjaan Titus di Kreta
5 Saya sudah meninggalkan kamu di pulau Kreta supaya kamu bisa

menyelesaikan pekerjaan yang masih perlu dikerjakan, dan bisa men-
gangkat beberapa orang di setiap kota untuk menjadi penatua. 6Untuk
dipilihmenjadi penatua, orang itu harus hidup tidak bercela. Dia harus
setia kepada istrinya dan tidak boleh mempunyai istri lebih dari satu.
Anak-anaknya juga harus orang percaya. Mereka tidak boleh dikenal
sebagai anak yang tidak bisa diatur atau yang tidak taat. 7 Seorang
penatua mempunyai tugas mengurus pekerjaan Allah. Oleh karena
itu hanya bisa diangkat kalau hidupnya tidak bercela. Dia tidak boleh
sombong, keras kepala, atau cepat marah, atau pemabuk. Jangan men-
gangkat orang yang suka berkelahi atau yang berusaha menjadi kaya
denganmenipu orang lain. 8Seorangpenatua jugaharus siapmenolong
orang lain dengan menerima mereka di dalam rumahnya. Dia harus
selalu mau yang terbaik bagi semua orang. Dia harus bijaksana dan
hidup dengan benar, dan dia harus setia kepada Allah dan berkenan
pada-Nya. 9 Seorang penatua harus setia mengikuti semua yang kita
ajarkan, supaya dia bisa menolong orang-orang dengan ajaran yang
benar.* Karena dengan begitu dia bisa menunjukkan kepada orang
yangmelawan ajaran itu bahwamereka salah.

10 Hal itu penting karena ada banyak orang yang tidak mau taat
dan yang menyesatkan orang-orang lain. Yang saya maksud adalah
khususnya mereka yang mengatakan bahwa semua laki-laki harus
disunat. 11 Kita harus hentikan mereka supaya tidak mengajar lagi,
karena ajaran mereka itu menyebabkan kepercayaan banyak keluarga
beriman menjadi kacau— baik itu orang tua maupun anak-anak. Dan
mereka jugamemakaiajaranpalsu itu sebagai alasanuntukmintauang.
* 1:9 ajaran yang benar Secara harfiah, “ajaran (yang) sehat.” Ajaran yang sehat adalah
ajaranyang terbuktimenghasilkanhal-hal baikwaktuditerapkan. Ajaran seperti itumemimpin
supaya cara hidup membawa hormat kepada Kristus, dan juga memberi berkat-berkat rohani.
Lihat juga Tit. 1:13; 2:1, dan 1Tim 1:5.
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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 benar! Jadi
tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka tetap percaya kepada
ajaran benar. 14 Dengan begitu mereka tidak akan peduli pada cerita-
cerita dongeng dari orang Yahudi, danmereka akan berhentimengikuti
perintah dari orang-orang yang sudahmeninggalkan ajaran benar.

15Bagi orang-orang yang murni hatinya, semua makanan dan benda
adalah murni. Tetapi bagi mereka yang penuh dosa dan tidak percaya,
tidak ada yangmurni. Sesungguhnya pikiranmereka sudahmenjadi ja-
hat dan hati nurani mereka sudah kotor. 16Merekamengatakan bahwa
mereka mengenal Allah, tetapi perbuatan mereka tidak membuktikan
hal itu. Mereka menolak untuk taat kepada Allah, dan tidak mampu
melakukan sesuatu yang baik. Allahmembenci cara hidupmereka.

2
Menaati ajaran yang benar

1 Namun, kamu Titus, harus selalu mengajarkan cara hidup yang
sesuai dengan ajaran yang benar. 2Ajarlah laki-laki yang sudah tua un-
tukmenguasai diri, untuk hidup bijaksana, dan sebagai orang yang bisa
dihormati. Mereka harus tetap percaya ajaran yang benar, sungguh-
sungguhmengasihi orang lain, dan selalu bertahanwaktumenghadapi
kesusahan. 3 Juga, nasihatilah perempuan-perempuan yang sudah tua
supaya hidup hanya untuk menyenangkan Allah. Mereka tidak boleh
bercerita bohong tentang orang lain, dan jangan sampai mereka tidak
bisa lepasdariminumankeras. Mereka jugaharusmengajarkanhal-hal
yang baik saja. 4Dengan demikian, mereka bisa mengajar perempuan-
perempuan yangmuda untukmengasihi suami dan anak-anakmereka.
5Mereka jugabisamengajarperempuan-perempuanmudauntukhidup
bijaksana dan dengan hati yang bersih. Sebaiknya yang muda juga
belajar bagaimana mengurus rumah tangga dengan baik, dan cara
melayani suami. Denganbegitu, tidak ada orang yang bisamenjelekkan
ajaran yang sudah diberikan Allah kepada kita.

6Demikian juga, ajarlah laki-laki yang muda untuk hidup bijaksana.
7Titus, dalam segala hal kamu harus menjadi contoh yang baik kepada
mereka. Ajarlah mereka dengan hati yang jujur, dengan memakai cara
yang patut dihormati. 8Dan semua ajaranmu haruslah yang benar, su-
paya tidak memberi kesempatan kepada mereka yang menentang kita.
Dengan begitu, mereka akan malu karena mereka tidak menemukan
kesalahan yang bisa dipakai untukmencela kita.

9 Dan sampaikanlah hal-hal ini kepada orang-orang yang bekerja
sebagai budakmilik orang lain: Mereka harus selalu bersediamelayani
tuan mereka masing-masing, harus berusaha menyenangkan mereka,
† 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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dan tidak boleh membantah tuannya. 10Mereka tidak boleh mencuri
harta dari tuannya. Tetapi mereka harus membuktikan bahwamereka
benar-benar bisa dipercaya dalam segala hal. Dengan begitu, semua
orang akan senang pada ajaran kita tentang cara Allahmenyelamatkan
manusia.

11 Itulah cara hidup yang seharusnya bagi kita, karena sekarang Al-
lah sudah menunjukkan kebaikan hati-Nya yang bisa menyelamatkan
setiap orang. 12 Jadi, selama hidup di dunia sekarang ini, kebaikan
hati Allah itu bekerja dalam hati kita supaya kita belajar untuk hidup
bijaksana, jujur, melayani Allah, dan melepaskan diri dari keinginan-
keinginan dunia yang selalu bertentangan dengan kemauan TUHAN.
13 Jadi sekarang, dengan gembira dan sangat yakin,* kita menantikan
waktu kedatangan kembali Juruselamat kita Kristus Yesus. Pada waktu
itu sinar kemuliaan Yesus sebagai Allah yang sangat berkuasa akan
terlihat di dunia ini.† 14 Dia sudah menyerahkan diri-Nya untuk mati
supaya kita dibersihkan dan dibebaskan dari segala kejahatan, supaya
kita menjadi umat-Nya yang khusus dan selalu rajin berbuat baik.

15 Itulahhal-hal yangharuskamusampaikankepadamereka. Ajaklah
mereka untuk mengikuti hal-hal itu. Dan kalau mereka tidak taat,
tegurlah mereka. Kamu mempunyai kuasa penuh untuk melakukan
itu, jadi jangan biarkan seorang pun menganggap bahwa mereka bisa
mengabaikan kamu.

3
Cara hidup yang benar

1 Tolong Saudara ingatkan kepada semua pengikut Kristus supaya
mereka selalumenghormati semua pemimpin pemerintah, taat kepada
mereka, dan selalu bersediamelakukan yang baik. 2Sampaikan kepada
mereka supaya mereka jangan menjelekkan orang lain, tetapi hidup
dalam damai dengan semua. Mereka juga harus lemah-lembut dan
sopan terhadap setiap orang.

3 Karena dulu, kita juga adalah orang bodoh yang tidak taat kepada
Allah. Kita sesat dan terikat oleh bermacam-macam keinginan yang
hanya menyenangkan tubuh kita. Dan kita selalu mempunyai rencana
jahat dan iri hati. Orang-orang membenci kita dan kita membenci
mereka.
4Namun, waktu keadaan kita begitu, Allah, yang juga adalah Jurusela-

mat kita,
menunjukkan kebaikan hati dan kasih-Nya kepada kita semua den-
ganmembuka jalan keselamatan untuk kita.

5Kita diselamatkan bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita,
tetapi karena Dia sendiri mengasihani kita.

Dia menyelamatkan kita melalui Roh-Nya
yangmembersihkan kita dari dosa,
sehingga kita dilahirkan kembali danmempunyai hidup baru.

* 2:13 gembira dan sangat yakin Secara harfiah, kata-kata ini menerjemahkan “pengharapan
yang (penuh) berkat.” † 2:13 kemuliaan Yesus sebagai Allah Bahasa Yunani juga dapat
dimengerti, “…menantikanwaktunyaAllahYangMahakuasadanPenyelamat kitaKristusYesus
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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6Dan Diamencurahkan Roh-Nya dengan sepenuhnya atas kita
melalui Kristus Yesus, Juruselamat kita.

7Hanya dengan kebaikan hati Allah saja
kita sudahmenjadi benar di mata-Nya!

Tujuan semua ini adalah supaya kita menjadi anak-anak Allah
yang berhakmenerima hidup selama-lamanya.
Itulah yang kita nantikan dengan yakin.

8 Semua yang sudah saya katakan itu benar. Dan saya mau supaya
Saudara mengajarkan semua itu dengan tegas, sehingga orang-orang
yang percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha untuk berbuat
baik. Cara hidup seperti itu cocok bagi kita pengikut Kristus, dan juga
berguna bagi semua orang.

9 Tetapi janganlah melibatkan dirimu kalau ada yang bertengkar
tentang ajaran Yahudi, misalnya kalau mereka bertengkar tentang
nama-nama nenek moyang mereka, dan juga tentang Hukum Taurat.
Pertengkaran tentang hal semacam itu tidak berguna dan kurang bijak-
sana. 10 Jadi kalau ada orang yang membuat perpecahan karena suka
bertengkar, kamu harus menegur dia sampai dua kali untuk berhenti.
Kalau dia tetap membuat persoalan, jangan berhubungan lagi dengan
dia. 11 Karena kamu tahu bahwa orang-orang seperti itu berdosa dan
tidak mengikuti ajaran benar. Dosa-dosa mereka membuktikan bahwa
mereka bersalah.

Petunjuk terakhir dan salam
12Saya akanmengutus Artemas atau Tikikus kepadamu. Waktu salah

satu dari mereka tiba, mohon Saudara segera datang kepada saya ke
Nikopolis. Saya sudahmemutuskanuntuk tinggaldi sana selamamusim
dingin ini.

13Waktu Apolos dan ahli hukum Zenas sudah siap untuk pergi dari
situ, saya minta jemaat membantu mereka sebaik mungkin, supaya
mereka bisa melanjutkan perjalanan tanpa mengalami kekurangan.
14 Sebaiknya, kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, harus belajar un-
tuk saling membantu seperti itu, dan selalu siap untuk berbuat baik
sewaktu orang lain memerlukan bantuan. Jangan sampai kita hidup
percuma saja.

15 Semua orang yang bersama dengan saya di sini mengirim salam
kepadamu. Sampaikanlah salam kami kepada orang-orang yang men-
gasihi kami karena kita percaya kepada Yesus.
Doa saya, Allah akan selalu baik hati kepada kalianmasing-masing.*

* 3:15 kalian masing-masing Dengan kedua kata terakhir, sudah jelas bahwa Paulus tahu
bahwa bukan hanya Titus yang akanmembaca surat ini.
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Surat Paulus kepada Bapak Filemon
1-2 Kepada yang kekasih saudara saya seiman Filemon— teman sek-

erja kami,* dan kepada saudari seiman kita Afia, dan seluruh anggota
jemaat yang berkumpul di rumah Filemon, dan kepada saudara seiman
Arkipus— yang berjuang bersama kami demi Tuhan Yesus.
Salamdari Paulus yangdipenjarakankarenaKristus Yesus, dan salam

dari Timotius— saudara seiman kita.
3 Doa kami, Allah Bapa dan Penguasa kita Kristus Yesus akan selalu

baik hati kepada kalian masing-masing dan menjagamu supaya kamu
hidup tenang dalam perlindungan Bapa dan Penguasa kita.

Kasih dan keyakinan Filemon
4Setiap kali saya teringat mendoakan Saudara, saya selalu bersyukur

kepada Allah kita karena kamu. 5 Saya bersyukur karena saya su-
dah mendengar bahwa Saudara banyak berbuat kasih kepada semua
umat Allah dan terus percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. 6Dan
saya berdoa supaya keyakinan yang kita miliki itu akan semakin
memberikan semangat kepada Saudara sehingga kita lebih memper-
hatikan 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. Danhati semua saudara-saudari seiman sudahdisegarkan karena
pelayananmu.

Terimalah Onesimus sebagai saudara seiman
8 Jadi sebenarnya, sebagai rasul yang diutus Kristus saya bisa menyu-

ruh Saudara untuk melakukan apa yang pantas kamu lakukan, 9 tetapi
karena kita saling mengasihi, saya lebih suka memohon kepadamu.
Tentu Saudara juga akan kasihan kepada saya karena teringat, “Paulus
sudah tua, dan sedang dalam penjara karena melayani Kristus Yesus.”
10 Saya mohon kepadamu demi anakku Onesimus! Dia sudah seperti
anakku sendiri, karena dia percaya kepada Yesus melalui apa yang
saya ajarkan di dalam penjara ini. 11 Pada waktu dia masih budakmu,

* 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 kalauPaulus pernahmengunjungi daerah itu. Salah satu budaknyaFilemonbernama
Onesimus, dan kemungkinan besar dia sempat mendengar tentang Paulus dan ajarannya.
Sesudah beberapa tahun, Paulus dipenjarakan (Kis. 21-26) dan akhirnya dibawa ke ibukota
Roma (Kis. 27-28). Tetapi Onesimus— masih sebagai budaknya Filemon, melarikan diri dari
Filemon. Kemudian dia bertemu dengan Paulus di dalam penjara di Roma. Tidak jelas apakah
Onesimus yang mencari Paulus, atau secara kebetulan dia juga dipenjarakan di dalam penjara
yang sama. Kita hanya tahu bahwa mereka bertemu saja, dan di dalam penjara itu Onesimus
menjadi percaya kepada Yesus dan membantu Paulus. Dalam surat ini Paulus mengembalikan
Onesimus kepada Filemon dan meminta dia supaya tidak menjatuhkan hukuman kepada
Onesimus. Paulus meminta hal itu karena pada waktu itu, setiap budak 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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memang dia ‘Tidak Berguna’ bagimu! Tetapi sekarang dia sudah sangat
‘Berguna’†— baik untuk Saudara, maupun untuk saya.

12 Saya sudah menyuruh dia kembali kepadamu— yaitu dia yang
sudah menjadi buah hati saya! 13 Sebenarnya saya mau menahan
dia di sini supaya dia bisa membantu saya dalam segala hal selama
saya dipenjarakan karena berita keselamatan— sehingga dia menjadi
seperti pengganti dirimu. Karena saya tahu kalau Saudara ada di sini,
Saudara juga pasti akan menolong saya! 14 Tetapi saya tidak mau
menahan dia tanpa persetujuan Saudara! Karena kalau saya menahan
dia secara diam-diam, hal itu sama seperti Saudara menolong saya
karena terpaksa. Tetapi kalau Saudara mau menolong saya, saya mau
supaya kamu perbuat itu dengan hati yang rela.

15 Atau mungkin Allah mengizinkan dia lari dari Saudara untuk
sementara waktu, sehingga sesudah dia kembali dia akan bersamamu
untuk seterusnya. 16 Sekarang Onesimus bukan hanya sebagai budak
lagi, tetapi derajatnya sudah naik! Karena dia sudah menjadi saudara
seiman yang terkasih— khususnya bagi saya, dan teristimewa 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 kamu menerima saya.
18 Kalau dia sudah melakukan kesalahan, atau dia punya utang
kepadamu, biarlah saya yang menanggungnya! 19 Saya — Paulus,
menulis ini dengan tangan saya sendiri: Saya akan membayar semua
utang Onesimus. Dan sebenarnya saya tidak perlu mengingatkan
bahwa Saudara punya banyak utang kepada saya— yaitu utang roh
dan jiwamu, karena saya yang menyampaikan berita keselamatan
kepadamu! 20 Ya, kita menjadi saudara karena Tuhan Yesus, jadi
sudah waktunya Saudara melakukan sesuatu yang berguna bagi saya!
Tenangkanlah hati saya karena kesatuan kita dengan Kristus! 21 Saya
menulis surat ini dengan keyakinan bahwa Saudara tidak hanya men-
jawab apa yang saya minta, tetapi akan melakukan lebih dari apa yang
sayaminta.

22 Juga tolong siapkan kamar untuk saya. Karena saya berharap Allah
akanmenjawabdoa-doakalian, dan sayabisadatang lagi kepadakalian.

23 Epafras— yang dipenjarakan bersama saya karena melayani Kris-
tus Yesus, mengirim salam kepadamu. 24 Teman-teman sekerja saya
— yaitu Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, juga mengirim salam
kepadamu.

25 Doa saya, kebaikan hati Penguasa kita Kristus Yesus akan selalu
menyertai kalianmasing-masing.

† 1:11 Tidak Berguna … Berguna Nama Onesimus artinya “berguna,” sama seperti nama
Gunawan dalam bahasa Indonesia. Jadi, karena dulu Onesimus pemalas, atau karena dia
melarikan diri dari Filemon, Paulus sepertimemberi nama yang lucu kepadanya dalamkalimat
pertama ayat ini, “Tidak Berguna.” Tetapi karena Onesimus sudah menjadi saudara seiman,
Paulus berkata dalam kalimat kedua bahwa nama yang dulu sudah menjadi cocok lagi. Lihat
juga ayat 20.
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Surat kepada jemaat bangsa Ibrani
Allah sudah berbicara kepada kitamelalui Anak-Nya

1 Sejak awal Allah sudah berulang kali berbicara kepada nenek
moyang kita. Dia menyampaikan pesan-pesan-Nya melalui para nabi
dengan berbagai cara. 2 Tetapi sekarang di masa terakhir dari zaman
ini,✡ Allah sudah berbicara kepada kitamelalui Anak-Nya sendiri. Dulu
sekali Allah sudah menetapkan Anak-Nya itu untuk memiliki segala
sesuatu, lalu Dia menciptakan segala sesuatu yang ada di langit dan
di bumi ini melalui pekerjaan Anak-Nya. 3 Anak-Nya itu mencer-
minkan segala kemuliaanAllah, danDia adalah gambar yang nyata dan
yang sesungguhnya dari keberadaan Allah. Melalui perintah-Nya yang
penuh kuasa, Anak-Nya itu mengatur supaya semua yang diciptakan-
Nya masih tetap berlangsung. Sesudah Dia mati untuk membersihkan
kita dari dosa-dosa kita, Dia kembali ke surga dimanaDia duduk di tem-
pat yang paling terhormat di dekat Allah YangMahamulia— yaitu di se-
belah kanan-Nya. 4Dengan demikian, jelaslah bahwa kedudukan yang
diberikan kepada Anak-Nya itu jauh lebih tinggi daripada kedudukan
malaikat mana pun. Begitu juga hubungan antara Anak dengan Bapa-
Nya jauh lebih dekat daripada hubungan antaraAllah denganmalaikat.

5Karena Allah tidak pernahmengatakan seperti ini kepadamalaikat:
“Engkaulah Anak-Ku.

Hari ini Akumengumumkan bahwa Akulah Bapa-Mu.”✡
Allah juga tidak pernah berkata tentang malaikat, seperti Dia berkata
tentang Anak-Nyamelalui perkataan nabi ini,
“Aku akanmenjadi Bapa-Nya,

dan Dia akanmenjadi Anak-Ku.”✡
6 Selanjutnya, waktu Allah mengutus Anak-Nya yang sulung itu ke
dalam dunia ini, Dia memerintahkan,
“Biarlah semuamalaikat menyembah Anak-Ku itu.”*

7Tetapi tentang paramalaikat, Allah hanya berkata,
“Paramalaikat melakukan tugas dari Allah dengan cepat seperti angin.

Kuasa yang diberikan kepadamereka seperti nyala api.”†
8 Sedangkan kepada Anak-Nya Allah berkata,
“Anak-Ku, Engkau adalah Allah yang akan memerintah dari takhta

kerajaan-Mu untuk selama-lamanya.
Kuasa yang akan Engkau tunjukkan dengan tongkat kerajaan-Mu
akan selalu menghasilkan keadilan.

✡ 1:2 2Tim. 3:1; 1Kor. 10:11; 1Ptr. 4:17; 1Yoh. 2:18 ✡ 1:5 Mzm. 2:7 ✡ 1:5 2Sam.
7:14 * 1:6 Biarlah … Anak-Ku itu Kata-kata ini terdapat dalam Ul. 32:43 dalam terjemahan
Yunani kuno dan dalam gulungan Ibrani dari Qumran. † 1:7 kutipan Kutipan ini dari
Mzm. 104:4 dalam Septuaginta— yaitu penerjemahan dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa
Yunani yang dilakukan lebih dari 100 tahun sebelum Kristus. Dalam bahasa Ibrani ayat ini
bisa diterjemahkan, “Dia menjadikan (bermacam-macam) angin menjadi para pemberita-Nya,
dan api yang menyala-nyala sebagai hamba-hamba-Nya.” Terjemahan dalam teks TSI adalah
sesuai dengan urutan kata dalambahasa Yunani, akan tetapi bahasa Yunani kurang tergantung
urutan kata dan bisa dimengerti seperti bahasa Ibrani di atas. Kata “para angin” juga dapat
diterjemahkan ‘roh-roh’. Yang penting, sesuai tema pasal ini dan khususnya ayat 14, para
malaikat hanyalah pelayan Allah yang rendah kedudukannya.
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9 Engkau mengasihi orang-orang yang melakukan kebenaran, tetapi
membenci orang-orang yangmelakukan kejahatan.

Karena itu Aku— sebagai Allah-Mu, melantik
danmengurapi-Mu denganminyak sebagai tanda bahwa kerajaan-
Mumendatangkan sukacita.

Dan sukacita itu lebih besar daripada sukacita yang Ku-berikan
kepada para sahabat-Mu.”✡

10Dan Allah juga mengatakan— bukan kepada malaikat, tetapi kepada
Anak-Nya Yesus seperti ini,
“Engkau juga adalah Tuhan yangmenciptakan dasar bumi ini,

dan dengan tangan-Mu sendiri Engkau menjadikan segala sesuatu
di langit.

11Semua ciptaan itu akan lenyap, tetapi Engkau tetap adauntuk 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 mem-
buang pakaiannya yang rusak.

Lalu seperti seorang yang memakai pakaian yang baru, demikian-
lahEngkau akanmenggantikandanmemperbarui segala sesuatu
yang sudah rusak itu.

Tetapi Engkau sendiri tidak akan pernah berubah,
dan hidup-Mu tidak akan pernah berakhir.”✡

13Dan Allah tidak pernahmengatakan seperti ini kepadamalaikat,
“Duduklah di sebelah kanan-Ku danmemerintahlah sebagai Raja

sampai Aku mengalahkan semua yang memusuhi-Mu dan mem-
buat merekamenjadi budak-Mu.”✡

14 Tetapi para malaikat adalah roh-roh yang melayani Allah, yang
diutus-Nya untukmenolong kita yang sedang diselamatkan.

2
Keselamatan yang langsung kita terima melalui Yesus janganlah kita

sia-siakan
1 Jadi, marilah kita lebih sungguh-sungguh lagi memperhatikan dan

menaati ajaran yang sudah kita terima dari Yesus Anak Allah, su-
paya 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 akan menerima
balasannyadari Allah sesuai denganperbuatannya. Jadi, janganlahkita
berpikir bahwa kita bisa terlepas dari hukuman Allah kalau kita tidak
menghargai dan tidak menaati berita keselamatan yang disampaikan
oleh Tuhan Yesus sendiri! Dan perlu kita ingat bahwa kita menerima
berita keselamatan itu dari orang-orang pertama yang mendengarkan-
nya secara langsung dari Tuhan. Mereka sudahmenjelaskannya secara
tegas kepada kita bahwa kabar itu benar. 4 Allah sendiri juga mem-
buktikan bahwa berita itu benar— yaitu dengan cara membuat segala
✡ 1:9 Mzm. 45:7-8 ✡ 1:12 Mzm. 102:26-28 ✡ 1:13 Mzm. 110:1; Mat. 22:44; Kis. 2:34-35;
1Kor. 15:25
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macam keajaiban, dan melalui berbagai macam kemampuan khusus
yang diberikan kepada kita oleh Roh Kudus sesuai dengan kehendak
Allah.

Kristusmenjadi manusia demi keselamatan kita
5 Karena para malaikat tidak dipilih Allah untuk memerintah atas

‘ciptaan baru’✡ yang sedang kita bicarakan itu. 6 Tetapi Kitab Suci
menuliskanbahwa seseorangberkata secara terus-terangkepadaAllah,
“Ya Allah, kenapa Engkau peduli terhadapmanusia?

Dan kenapa Engkaumengasihani kami keturunan Adam?*
7 Untuk sementara waktu Engkau sudah membuat kedudukan kami

lebih rendah dari paramalaikat,
tetapi dari semua makhluk lain Engkau sudah menjadikan kami
seperti raja-raja yangmulia dan terhormat,

8karena Engkau sudahmeletakkan segala sesuatu di bawahkuasa kami
manusia.”†

Memang Firman TUHAN itu berkata bahwa Allah sudah meletakkan
‘segala sesuatu’ di bawah kuasa kita— artinya bahwa tidak ada roh
atau makhluk lain yang tidak tunduk kepada kita. Tetapi sekarang
kita belum melihat hal itu dengan nyata— di mana kita memerintah
‘seperti raja’ atas ‘segala sesuatu’. 9 Tetapi kenyataan yang sudah kita
lihat sekarang adalah Yesus! Seperti Firman Allah tadi, waktu Kristus
hidup di dunia ini “untuk sementara waktu Dia sudah dibuat lebih
rendah kedudukannya dari para malaikat.” Tetapi sekarang di surga
Allah 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.

10-11 Allah sendiri yang sudah menciptakan segala-galanya, dan se-
mua ciptaan itu dibuat untuk memuliakan Allah. Karena itu, tepat
sekali bagi Allah untukmendapatkan banyak anak— yaitu kita, supaya
kita hidup bersama Dia dalam kemuliaan-Nya. Dan Allah memutuskan
bahwa Anak sulung-Nya itu— Yesus, harus layakmenjadi Raja Penyela-
mat 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

✡ 2:5 Ibr. 1:11-12 * 2:6 keturunanAdamSecaraharfiah, “anakmanusia.” Di sini penggunaan
‘anak manusia’ diterjemahkan sesuai dengan arti biasa dalam bahasa Ibrani— yaitu ‘manusia
biasa’. Biasanya dalam Perjanjian Baru, ‘Anak Manusia’ menjadi nama khusus untuk Raja
Penyelamat. Lihat catatan di Mat. 9:6 atau Yoh. 1:51. † 2:8 kutipan Kutipan ini dari Mzm.
8:5-7. Sebelum Yesus datang, Mzm. 8 sudah dianggap tergolong dalam beberapa Mazmur
yang berupa nubuatan tentang Kristus. Sesudah Yesus kembali ke surga, para pengikut-Nya
menafsirkan kembali semua nubuatan tentang Kristus itu dan mulai mengerti hal-hal yang
dulu tidak dimengerti oleh para pembaca sebelum kedatangan-Nya. Salah satu contoh adalah
tafsiran si penulis dalam ayat 8b-9. Harap dimengerti bahwa semua bagian Mazmur yang
dianggap menubuatkan tentang Kristus juga bisa ditafsirkan sebagai tentang manusia biasa
saja. Sebagai contoh, semua kata benda tentang manusia dalam kutipan di atas bisa diartikan
sebagai jamak (‘keturunan Adam’ dan ‘kami’) atau tunggal ‘dia’— yang cocok sebagai nubuatan
tentang Kristus. Dan khususnya tentang kata ‘anak manusia’— yang diterjemahkan di atas
‘keturunan Adam’ di atas, ada kemungkinan bahwa penulis Surat Ibrani sengajamenggunakan
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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memanggil Allah ‘Bapa kita’. Oleh karena itu Yesus tidak malu menye-
but kita sebagai ‘saudara-saudari’-Nya! 12 Hal 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 pu-
jian 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 tubuhyang sama seperti kita. Denganbegitu,melalui kematian-
Nya Dia bisa menghancurkan iblis — yaitu dia yang berkuasa atas
kerajaanmaut. 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 keturunan Abraham. 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 untuk mendamaikan manusia dengan
Allah, sekarang Imam Agung kita, Yesus§— melalui darah-Nya sendiri,

‡ 2:12 memperkenalkan Engkau Secara harfiah, “memberitakan nama-Mu.” ✡ 2:12 Mzm.
22:23 ✡ 2:13 Yes. 8:17 ✡ 2:13 Yes. 8:18 § 2:17 Imam Agung kita, Yesus Imam
adalah pemimpin Rumah Allah. Tugas imam adalah sebagai perantara antara manusia dan
Allah, dan khususnya sebagai pengantar untuk persembahan yang diberikan oleh masyarakat
kepadaAllah. Padapermulaan, setiap laki-laki bolehmemberikanpersembahan sendiri kepada
Allah tanpa perantaraan orang lain. (Kej. 8:20; 12:7; 13:4; 26:25; 31:54, Ayub 1:5) Melkisedek
adalah orang pertama yang disebut sebagai “imam” di Kej. 14:18. Lalu, lewat Nabi Musa,
pada waktu Allah memberikan peraturan-peraturan kepada bangsa Israel, ditentukan bahwa
hanya keturunan dari Harunlah yang boleh menjadi imam, dan banyak tugas dan peraturan
diberikan kepada mereka dalam buku Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Hanya para
imam yang boleh masuk ke Ruang Kudus yang ada di tengah Rumah itu, dan hanya mereka
yang bisamemegang alat-alat yang ada di situ. Harun berasal dari suku Lewi. Dalam Peraturan
Musa, semua laki-laki keturunan sukuLewi ditentukanuntukmenjadi pelayandi dalamRumah
Allah, supayamereka bisamembantu dalamurusan RumahAllah. 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
bisameminta langsung kepada Allah ketika berdoa dalamnamaYesus, dan karena itulah setiap
orang Kristen dianggap sebagai ‘imam’ (1Ptr. 2:9, Why. 1:6).
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sudahmendamaikan kita denganAllah.* 18Dan oleh karenaDia sendiri
sudah pernahmenderita dan dicobai, Diamengerti kelemahan kita dan
sanggupmenolong kita yang sering dicobai.

3
Yesus jauh lebih hebat dariMusa

1-2 Jadi Saudara-saudari, dengan dipilih-Nya kita menjadi warga ker-
ajaan surga, marilah kita lebih mengenal Yesus yang sudah kita akui
itu. Dialah yang menjadi wakil Allah* dan Imam Agung kita di dunia
ini. Dalam menjalankan tugas-Nya itu Yesus melayani dengan setia
— sebagaimana juga Musa pernah melayani dengan setia dalam men-
jalankan tugasnya sebagai pemimpin umat Israel. 3 Tetapi Yesus lebih
pantas dihormati daripada Musa. Musa bisa digambarkan sebagai
pengurus dalam keluarga besar, sedangkan Yesus seperti Kepala yang
membangun keluarga itu. 4Memang kalau ada keluarga, tentu ada juga
kepala yang membangun keluarga itu. Tetapi sebagai Ahli Bangunan
dalam segala sesuatu adalah Allah. 5 Jadi sebagai pengurus, Musa
memang setia dalam pelayanannya kepada keluarga Allah. Pelayanan
Musa itu menggambarkan apa yang akan Allah lakukan dan ajarkan
kepada kita melalui Kristus. 6 Tetapi, Kristus adalah Anak sulung yang
setia dan bertanggung jawab penuh atas keluarga Allah. Dan setiap
kita termasuk anggota keluarga-Nya— asal kita tetap berpegang teguh
kepada keyakinan dan tetap berani bersaksi tentang pengharapan kita.

Bagaimanamasuk ke dalam “negeri tenang” Allah
7Olehkarena itu, ingatlah apa yangdikatakanRohKudusdalamKitab

Suci,
“Hari ini, ketika kalianmasing-masingmendengar suara TUHAN,

8 janganlah keraskan hatimu seperti nenekmoyangmu,
ketika mereka keterlaluan melawan Aku dan menguji kesabaran-
Ku pada waktumereka dalam perjalanan di padang gurun.

9Biarpun sudah empat puluh tahun mereka melihat banyak keajaiban
yang Aku lakukan di padang gurun,

tetapi merekamasih tetapmenguji Aku dan kesabaran-Ku.
10 Jadi, Aku sangat marah kepadamereka semua

dan berkata, ‘Hati mereka selalu inginmengikuti jalan sesat.
Mereka selalu menolak untuk taat kepada perintah-perintah-Ku.’

11 Oleh karena mereka sudah membuat Aku begitu marah, maka Aku
bersumpah,

* 2:17 kalimat terakhir Secara harfiah, “sehingga dosa-dosa umat bisa diperdamaikan.” Kata
‘diperdamaikan’ adalah istilah khusus yang pada dasarnya meliputi kurban untuk mengha-
puskan dosa sehingga Allah tidak marah lagi kepada orang yang sudah melakukan dosa itu.
Ada informasi tersirat di dalam ayat ini yang dibuat tersurat oleh tim penerjemah TSI supaya
pembaca zaman sekarang bisa mengerti peran imam di dalam sistem persembahan agama
Yahudi. Hal itu menjadi penting dalam pasal delapan. * 3:1-2 wakil Allah Secara harfiah,
“rasul”— yang juga bisa diterjemahkan “utusan.”
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‘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 danmenolak untuk percaya, se-
hinggamembuat kalianberhenti taat kepadaAllahyanghidup. 13Tetapi
marilah kita saling menguatkan setiap hari. Firman TUHAN tersebut
dimulai dengan ‘Hari ini’. Jadi setiap hari selama masih bisa disebut
‘hari ini’, marilah kita berjaga-jaga supaya tidak ada di antara kita
yang mengeraskan hatinya karena tertipu oleh dosa-dosanya sendiri.
14 Karena kita sudah menjadi teman seperjuangan Kristus, asal kita
tetap berpegang kepada keyakinan kita sampai akhir hidup kita— sama
seperti ketika kita pertama kali percaya kepada-Nya. 15Hal itu sesuai
dengan Firman TUHAN yang tadi saya kutip,
“Hari ini, ketika kalianmasing-masingmendengar suara-Ku,

janganlah keraskan hatimu seperti nenekmoyang kalian,
ketikamereka keterlaluanmelawan Aku.”✡

16 Siapakah mereka itu yang mendengar suara Allah dan tetap
melawan-Nya? Yaitu semua nenek moyang kita yang dipimpin oleh
Musa ke luar dari Mesir! 17 Dan kepada siapakah Allah sangat marah
selama empat puluh tahun? Kepada nenek moyang kita yang sudah
berdosa! Karena itulah mayat mereka berserakan di sepanjang jalan
di padang gurun. 18 Lalu siapakah yang dimaksudkan Allah waktu
Dia bersumpah, “Mereka tidak akan pernah memasuki negeri tenang
yang Aku sudah siapkan bagi mereka.” Ya, mereka yang menolak taat
kepada-Nya. 19 Jadi, sudah jelas bahwa nenek moyang kita itu tidak
diizinkan masuk ke negeri itu karena mereka menolak untuk percaya
kepada Allah.

4
1 Jadi marilah kita berjaga-jaga dengan perasaan takut! Karena janji

Allah tentang kesempatan masuk ‘hari ini’ ke dalam ‘negeri tenang’
itu* masih tetap berlaku untuk kita. Karena itu, siapa pun dari antara
kita tidak boleh gagal untuk mendapatkan kesempatan itu! 2 Karena
dulu kita sama seperti nenekmoyang kita, sudahmenerima 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 gagal
mendapatkan ketenangan ini— seperti yang Allah katakan,

† 3:11 negeri tenang Penulis Mazmur mengingatkan para pembaca tentang perjanjian Allah
untukumat Israelmemasuki tanahyangdijanjikankepadaAbrahamdanketurunannya—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,
dan2)daripadaberusahamenyelamatkandiri sendiri, lebihbaikberpegang teguhkepadaYesus
supaya menjadi warga kerajaan Allah di surga. ✡ 3:11 Mzm. 95:7-11 ✡ 3:15 Mzm. 95:7-8;
Ibr. 3:7-8 * 4:1 negeri tenang Lihat catatan di Ibr. 3:11. † 4:3 masuk sekarang Kata kerja
dalam bahasa Yunani bukan untuk waktu yang akan datang. Kalau begitu, arti ayat ini hanya
untuk surga. Kata kerja dalambahasa Yunani berupa “sedangmasuk.” Ternyata ketenangan ini
kita alami di dalam dunia yang sekarang, dan juga nanti di surga.
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“Oleh karena mereka membuat Aku begitu marah, maka Aku
bersumpah,

‘Mereka tidak akan pernah memasuki negeri tenang yang Aku
sudah siapkan bagi mereka.’ ”✡

Dia berkata seperti itu, walaupun negeri tenang itu sudah selesai dik-
erjakan, karena segala sesuatu yang dikerjakan Allah sudah siap sejak
penciptaan dunia ini. 4 Kita sudah tahu hal itu karena Allah sudah
berkata dalam Kitab Suci,
“Dan pada hari ketujuh Allah beristirahat dari semua pekerjaan-Nya

dalammenciptakan segala sesuatu.”✡
5 Tetapi mengenai hal itu ayat lain menuliskan, “Mereka tidak akan
pernah masuk ke dalam negeri tenang yang sudah Ku-siapkan bagi
mereka.”✡

6 Jadi negeri itu masih terbuka dan kita masih mempunyai kesem-
patan untukmasuk ke situ. Tetapi nenekmoyang kita yang sudah lebih
dulumendengarkan Kabar Baik itu sudah gagal masuk, karenamereka
menolak untuk percaya kepada Allah. 7 Karena itu Allah menentukan
lagi suatu hari yang lain sebagai kesempatan untuk masuk ke dalam
negeri itu. Yaitu ayat yang saya kutip dari Mazmur di atas yang menye-
butkan ‘hari ini’— di mana sesudah bertahun-tahun kemudian Allah
berkata tentang hari itu melalui Raja Daud,
“Hari ini, ketika kalianmendengar suara-Ku,

janganlah keraskan hati kalian seperti nenekmoyang kalian.”✡
8 Karena kalau saja Yosua‡ benar-benar berhasil membawa bangsa
Israel masuk ke ‘negeri tenang’ yang dijanjikan Allah, maka Allah tidak
perlu lagimenentukankesempatanyang lainuntukmasukkenegeri itu!
9 Jadi hal itumenunjukkanbahwamasih adakesempatanbagi kita umat
Allah untukmemasuki “negeri tenang” Allah itu— yaitu suatu ketenan-
gan rohani yang bisa digambarkan seperti berhenti bekerja pada Hari
Sabat. 10Semua yangmasuk ke dalamnegeri itu beristirahat dari segala
pekerjaanmerekamasing-masing,§ samasepertiAllahsampai sekarang
masih beristirahat dari segala pekerjaan-Nya sejak hari ketujuh yang
pertama itu. 11Karena itu, marilah kita lebih giat dan rajin lagi supaya
kita masuk dan hidup dalam ‘negeri tenang’ itu. Jangan sampai ada di
antara kita yang gagal seperti nenek moyang kita yang menolak untuk
percaya kepada Allah.

12 Oh, Firman Allah sungguh hidup dan berkuasa! Karena kita
mengalami bahwa Firman-Nya mempunyai kekuatan yang besar di
dalam diri kita. Kekuatannya lebih tajam daripada pedang yang kedua
sisinya paling tajam. Jadi Firman Allah sangat berkuasa sampai bisa
tembus menusuk hati kita*— sehingga pikiran, keinginan, dan niat
hati kita yang sebenarnya dinyatakan kepada kita. 13 Dan ingatlah:
✡ 4:3 Mzm. 95:11; Ibr. 3:11 ✡ 4:4 Kej. 2:2 ✡ 4:5 Mzm. 95:11; Ibr. 3:11 ✡ 4:7
Mzm. 95:7-8; Ibr. 3:7-8, 13; 4:1 ‡ 4:8 Yosua Sesudah Musa meninggal, Yosua menjadi
pemimpin orang Yahudi. Yosua yangmemimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan— tanah
yang sudah dijanjikan Allah kepada mereka. § 4:10 beristirahat dari segala pekerjaan …
Maksud penulis bisa dibandingkan dengan Ef. 2:6; 2:8-10. * 4:12 menusuk hati kita Secara
harfiah, “menusuk sampai memisahkan antara jiwa dan roh (dan) sendi-sendi dan sum-sum,
dan menghakimi pikiran-pikiran …” Penulis Ibrani menggunakan bagian tubuh ‘sendi-sendi
dan sum-sum’ sebagai gaya bahasa yang melambangkan perbedaan yang sangat persis atau
sangat dalam di dalam hati nurani dan hidup rohani kita.
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Tidak ada makhluk yang bisa menyembunyikan diri dari Allah. Segala
sesuatu terlihat jelas oleh Allah— bahkan semua isi hati kita terbuka di
hadapan-Nya. Dan setiap kita akan berdiri dan memberi pertanggung-
jawaban kepada-Nya.

Yesus tepat sekali dalam tugas-Nya sebagai ImamAgung bagi kita
14 Jadi, kita sangat beruntung karena Yesus Anak Allah yang sudah

mendahului kita ke surga— di mana Dia bertugas sebagai Imam Agung
kita.† Oleh karena itu, marilah kita tetap berpegang teguh kepada
Yesus— sesuai dengan keyakinan kita yang kita akui itu. 15 Karena
biarpun Imam Agung kita itu ada di surga, Dia bisa turut merasakan
semua kelemahan kita. Karena Dia sudah pernah hidup di dunia ini
dan mengalami segala macam cobaan sama seperti yang kita alami.
Tetapi Dia tidak pernah berdosa. 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 dan
menunjukkan 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 antaramanusia
denganAllah, supayaberbagai pemberian sukarela dankurban-kurban
untuk menebus dosa manusia bisa diberikan kepada Allah sesuai den-
gan 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 terhadap sesamanya yang sudah melakukan
kesalahan karena ketidaktahuan mereka akan kehendak Allah. 3 Dan
itulah sebabnya sebelum imam agung mempersembahkan kurban un-
tuk dosa sesamanya, dia harus lebih dulu mempersembahkan kurban
untuk dosanya sendiri.

4Adalah kehormatan besar apabila seseorang menjadi imam agung,
karena seseorang tidak bisa mengangkat dirinya menjadi imam agung,
tetapi Allah-lah yang memilihnya— sama seperti Harun pada zaman
dahulu. 5 Begitu juga dengan Kristus. Dia tidak mengangkat diri-Nya
menjadi Imam Agung, tetapi Allah-lah yang memilih Dia untuk jabatan
yang terhormat itu ketika Dia berkata kepada Kristus,
“Engkau adalah Anak-Ku.

Hari ini Akumengumumkan bahwa Akulah Bapa-Mu.”✡
6Dan lagi dalam ayat yang lain Allah berkata kepada-Nya,
“Engkau mempunyai jabatan sebagai imam untuk selamanya sesuai

dengan pola pengangkatan ImamMelkisedek dahulu.”✡
7 Ketika Yesus hidup di dunia ini, Dia selalu berdoa memohon per-

tolongan Allah dengan banyak jeritan dan air mata. Karena Dia
percaya bahwa Allah pasti bisa menyelamatkan Dia dari kematian.
Dan Allah menjawab permintaan-Nya itu, karena Yesus selalu sangat
menghormatiAllah. 8BiarpunYesusAnakAllah,Dia jugarelamenderita
† 4:14 Imam Agung kita. Lihat catatan di Ibr. 2:17. ✡ 5:5 Mzm. 2:7; Ibr. 1:5 ✡ 5:6 Mzm.
110:4
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untuk membuktikan bahwa Dia taat kepada Allah. 9 Sesudah semua
penderitaan itu selesai dijalani-Nya, maka sempurna dan lengkaplah
pengalaman-Nya dalam pandangan Allah, sehingga Kristus menjadi
Penyelamat dan sumber keselamatan untuk selamanya bagi setiap
kita yang taat kepada-Nya. 10 Dan Dia juga sumber keselamatan
bagi kita karena Allah mengangkat Dia sebagai Imam Agung— bukan
menurut keturunan Harun, tetapi menurut pola pengangkatan Imam
Melkisedek.

Dorongan untukmenjadi dewasa secara rohani
11 Sebenarnya masih banyak hal tentang Yesus dan Melkisedek yang

ingin saya jelaskan kepada kalian. Tetapi hal-hal ini tidakmudah 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 kalianmasih memerlukan orang
lain untuk mengajar kalian tentang dasar-dasar dari Firman Allah.
Kalianmasih sama seperti bayi yang hanya bisaminumsusu danbelum
bisa makan makanan yang keras. 13 Karena siapa yang masih minum
susu saja berarti dia masih bayi. Orang yang seperti itu belum siap
untuk menerima ajaran-ajaran yang lebih tinggi, karena belum ter-
latih bagaimana caranya membedakan ajaran yang memimpin kepada
hidup benar dari ajaran yang menyesatkan. 14 Sedangkan orang-orang
yang dewasa secara rohani siap untuk menerima ajaran-ajaran yang
lebih tinggi. Karena mereka sudah melatih diri mereka untuk membe-
dakan antara ajaran benar dengan ajaran yang jahat.

6
1 Jadi, oleh karena kalianmemerlukan ajaran-ajaran yangmemimpin

kalian kepada kedewasaan rohani, saya tidak mau lagi mengulangi
ajaran-ajaran dasar tentang Kristus kepada kalian. Marilah kita
sekarang meningkat kepada ajaran-ajaran yang lebih tinggi. Jadi saya
tidak akanmengulangi ajaran-ajaran dasar ini:
tentang pertobatan dari segala macam perbuatan yang sebenarnya

membawa kalian kepada kematian rohani,*
tentang percaya kepada Allah,
2 tentang perbedaan baptisan agama Yahudi, baptisan Yohanes, dan

baptisan sebagai pengikut Kristus,
tentang berbagai macam pemberkatan denganmeletakkan tangan,†
tentang keyakinan kita bahwa orang-orangmati akan hidup kembali,

* 6:1 perbuatan … kematian rohani Secara harfiah, “perbuatan mati.” Penulis Surat Ibrani
menggunakan perkataan yang sama dalam 9:14. Sekitar lima puluh persen penafsir berkata
bahwa yang dimaksudkannya adalah melakukan peraturan-peraturan lama agama Yahudi.
Dalam tafsiran ini kata ‘perbuatan mati’ dapat diartikan ‘perbuatan sia-sia’. (Lihat 2 Kor. 3:6
dan Gal. 4:8-12 dengan catatan di ayat 10.) Para penafsir lain berkata bahwa maksud penulis
adalah pertobatan dari segala macam perbuatan yang jahat. Dan memang perbuatan jahat
juga membawa kita kepada kematian rohani. † 6:2 berbagai macam pemberkatan … mele-
takkan tangan Kemungkinan besar yang dimaksudkan adalah ajaran tentang berbagai macam
pemberkatan yang biasanya hanya dilakukan oleh para pemimpin jemaat dengan meletakkan
tangan pada orang yang bersangkutan— antara lain pemberkatan baptisan, pemberkatan
untuk meminta urapan atau kemampuan khusus dari Roh Allah, pemberkatan untuk menjadi
penatua, pengerja, atau utusan jemaat, dan segala macam pemberkatan secara umum—
contohnya orang sakit.
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dan tentang hukuman yang selama-lamanya yang akan diberikanAllah
kepada setiap orang yang berbuat jahat.

3 Jadi, atas pertolongan Allah, biarlah saya memberikan ajaran yang
lebih tinggi yang bisa mendewasakan rohani kita!

4-6 Hati-hatilah! Jangan sampai ada di antara kita yang kembali
kepada kehidupan yang gelap! Karena orang yang seperti itu tidak
mungkin kita bimbing kembali untuk bertobat seperti ketika dia baru
mengikut Kristus. Orang seperti itu sudah pernahmengalami kebaikan
hati Allah yang dia terimamelalui Yesus, dan dia juga sudahmengalami
pertolongan Roh Kudus. Dia juga sudah mengalami begitu indahnya
Kabar Baik dari Allah, dan sudahmengalami kemampuan-kemampuan
rohani yangakankitanikmati pada zamanyangakandatang. Jadi kalau
orang seperti itu meninggalkan Kristus, tidak mungkin dia bertobat
lagi. Karena ketika diameninggalkan 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, supayaEngkaumenebusdosa-dosa
yang saya perbuat waktu sayameninggalkan Engkau!”

7 Kehidupan rohani kita bisa digambarkan seperti ladang. Karena
kebaikan TUHAN maka suatu ladang selalu mendapat air hujan yang
sangat cukup, lalu menjadi subur dan menghasilkan banyak tana-
man bagi para petani, maka Allah akan tetap memberkati ladang
itu. 8 Padahal, kalau ladang itu hanya menghasilkan alang-alang dan
tanaman berduri, maka ladang itu akan dianggap tidak berguna. Dan
akhirnya ladang itu akan dikutuk Allah lalu dibakar.

9 Saudara-saudari yang saya kasihi, janganlah kecewa! Biarpun
saya sudah menulis hal-hal yang berat itu kepada kalian, saya yakin
bahwa kalian bukanlah orang-orang yang meninggalkan Yesus itu,
tetapi termasuk kepada kita yang sedang diselamatkan. 10 Karena
Allah adil. Dia akan tetap ingat apa saja yang kalian masing-masing
sudah lakukan bagi-Nya, terutama ketika kamu berbuat kasih kepada
saudara-saudari seiman untukmemuliakan Allah. Dia memperhatikan
bagaimana kamu sudah sering melayani mereka dan masih melayani
mereka terus sampai sekarang, dan Dia tidak akan pernah lupa mem-
berkatimu. 11 Tetapi yang saya sangat rindukan adalah supaya kamu
terus bersemangat dan terus berbuat kasih yang nyata itu sampai akhir
hidupmu, karena dengan begitu kamu memastikan bahwa kamu akan
menerima apa yang kita harapkandi surga. 12Denganbegitu kamu juga
tidakakanmenjadi pemalas. Tetapi hendaklahkamumengikuti teladan
saudara-saudari seiman kita yang sudah mendahului kita ke surga.
Perhatikanlah bahwa mereka tetap sabar dan percaya penuh kepada
Kristus sampai akhir hidup mereka. Pikirkanlah bahwa sekarang
mereka sedangmenikmati semua janji Allah.

Allah tidak akan pernah ingkar janji
13-15 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 ber-

janji akan memberkatimu dan memberikan banyak keturunan
kepadamu.”✡

✡ 6:13-15 Kej. 22:16-17
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Lalu, sesudah Abraham menunggu dengan penuh keyakinan dan
kesabaran, dia punmenerima 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.” Karenamemang tidak ada
yang lebihbesardariAllah, jadi karena itulahDiamenguatkan janji-Nya
denganmenyebutkan diri-Nya sendiri.

16 Kita tahu bahwa manusia selalu bersumpah dengan menyebut
nama seseorang yang lebih berkuasa dan biasanya menyebut nama
Allah. Dan kalau bersumpah di depan pengadilan dengan menyebut
nama Allah, artinya Allah akan menghukum orang itu kalau berdusta,
dan kesaksiannya dianggap sah. 17 Begitu juga waktu Allah mau men-
guatkan kebenaran janji-Nya, Dia menguatkan janji-Nya itu dengan
sumpah. Karena Allah mau supaya kita keturunan Abraham secara
rohanimenyadari seperti ini, “Apa yangAllah janjikan kepada kita pasti
akan ditepati.” 18 Jadi Allah sudah memberikan janji dan sumpah-Nya.
Kedua hal itu tidak mungkin diubah-Nya, karena Allah tidak mungkin
berdusta. Oleh karena itu, kita yang bergantung penuh‡ kepada ke-
baikan hati Allah untukmenyelamatkan kitamerasa dikuatkan dengan
harapan seperti ini, “Allah pasti 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
langsungmendekat kepada-Nya di sana dalamdoa, karena Yesus sudah
bertugas sebagai Imam Agung bagi kita untuk selama-lamanya, sesuai
dengan pola ImamMelkisedek.

7
ImamMelkisedek lebih besar daripada Abraham

1Melkisedek itu adalah raja kota Salem dan imam Allah Yang Mahat-
inggi. Dialah yang bertemu dengan Abraham ketika Abraham dengan
teman-temannya kembali dari peperangan mengalahkan semua pa-
sukan tentara dari beberapa kerajaan. Pada hari itu Melkisedek mem-
berkati Abraham.✡ 2 Dan Abraham memberikan kepada Melkisedek
sepersepuluh dari semua harta yang direbutnya dari perang itu. Nama
Melkisedek berarti ‘raja keadilan’. Tetapi nama kotanya adalah Salem
— yang berarti ‘damai’. Jadi boleh dikatakan juga bahwa dia adalah
raja kedamaian. 3 Tetapi tidak ada tulisan dalam Kitab Suci mengenai
bapaknya atau tempat asalnya. Juga tidak ada keterangan tentang di
mana dia dilahirkan atau kapan dia mati. Jadi, imam Melkisedek bisa
disamakan seperti Anak Allah sendiri— yang bertugas sebagai imam
untuk selamanya.

4 Jadi, kita melihat bahwa Melkisedek memang adalah orang yang
sangat penting. Karena Abraham— nenek moyang kita yang terkenal

‡ 6:18 bergantung penuh Secara harfiah, “melarikan diri (dari bahaya dan) memegang.”
Sebagai gambaran perkataan ini, beberapa kali dalam Perjanjian Lama orang-orang yang
diancam hukuman mati melarikan diri ke dalam Rumah Allah dan memegang sudut-sudut
mezbah— yang berbentuk seperti tanduk sapi jantan. (Lihat 1 Raj. 1:50 dan 2:28, atau
bandingkanMzm. 61:4 dan Ams. 18:10.) ✡ 7:1 Kej. 14:18-19
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itu, memberikan kepadanya sepersepuluh dari semua harta terbaik
yang dirampas dalam perang itu. 5 Tetapi di kemudian hari, Hukum
Taurat mengatakan bahwa “hanya para pelayan Rumah TUHAN —
yaitu orang-orang dari suku Lewi, yang berhak menerima persepu-
luhan 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. 7 Dan 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 berhakmenerima persepuluhan, membayar
persepuluhan kepada Melkisedek melalui Abraham. 10 Karena waktu
Abrahambertemu denganMelkisedek danmemberikan persepuluhan,
Lewi belum lahir. Jadi boleh dianggap bahwa Lewi hadir walaupun
masih dalam tubuh Abraham.

Yesus adalah Imam sesuai dengan polaMelkisedek
11 Jadi sekarang kita bisa mengambil kesimpulan: Ternyata kesem-

purnaan rohani tidak bisa dicapai melalui pelayanan para keturunan
Lewi—biarpunpelayananmerekaberdasarkanHukumTaurat. Karena
kalau kesempurnaan rohani bisa dicapai melalui mereka, Allah tidak
perlu mengutus Imam lain yang tidak berasal dari keturunan Lewi
dan Harun. 12 Dan kalau Allah mengutus Imam dengan cara yang
berbeda dari yang sudah ditentukan, berarti seluruh Hukum Taurat
pun harus berubah. 13-14Maksud saya, 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 tidakmengizinkan orang dari suku itu
untuk bertugas sebagai imam.

15 Perbedaan yang sudah terjadi semakin jelas ketika kita menyadari
bahwa Imam yang baru ini adalah seperti Melkisedek. 16 Dia di-
angkat sebagai Imam Agung— bukan karena peraturan lama yang
berdasarkan keturunan jasmani,melainkan karenaDiamemiliki kuasa
yang tidak bisa dibinasakan, yaitu kuasa untuk hidup selama-lamanya.
17 Inilah yang tertulis dalam Kitab Suci tentang Dia,
“Engkau mempunyai jabatan sebagai Imam untuk selama-lamanya—

sesuai dengan pola pengangkatan imamMelkisedek dahulu.”✡
18 Jadi sekarang kita lihat bahwa Hukum yang lama itu sudah di-

batalkan, karena hukum itu terlalu lemah dan tidak berguna. 19Karena
dengan menaati Hukum Taurat siapa pun tidak akan pernah men-
jadi sempurna di hadapan Allah. Tetapi sekarang jalan baru sudah
dibukakan bagi kita untukmencapai apa yang kita harapkan— dimana
kita bisa langsung bertemu dengan Allah.

20-21 Dan kita boleh lebih yakin akan jalan baru ini— yaitu melalui
ImamAgungkitaYesus, karenaDiadisahkanolehAllahdengansumpah.
✡ 7:5 Bil. 18:21 ✡ 7:17 Mzm. 110:4; Ibr. 5:6
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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 Imam Melkisedek
dahulu.’ ”✡

22 Jadi, karena Allah bersumpah seperti itu, nyatalah bahwa perjanjian
yang baru dari Allah ini lebih terjamin daripada perjanjian-perjanjian
yang lamadengannenekmoyang Israel. Dannyatalah jugabahwaYesus
sebagai Perantara* kita dalam perjanjian yang baru ini.

23Ada juga perbedaan ini: Menurut peraturan-peraturan lama, selalu
ada pergantian imamagung, karena setiap imamagung 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 kepadaAllahmelalui
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, dandi dalamDia tidak adadosa atau kesalahanapapun. Dia juga
diangkat ke tempat yang terpisah dari orang berdosa— yaitu tempat
yang terhormat di surga. 27Dia tidak seperti para imam yang lain yang
perlu mempersembahkan kurban setiap hari. Dan mereka masing-
masing harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri se-
belum melayani kurban untuk dosa orang lain. Tetapi Yesus mem-
persembahkan hidup-Nya sendiri sebagai kurban hanya satu kali saja
untuk selamanya. 28Memangperbedaan ini disebabkankarenaHukum
Taurat mengangkat imam agung dari manusia biasa— biarpun dia
mempunyai kelemahan. Sedangkan perjanjian yang disertai sumpah
Allah dan yang diberikan sesudah Hukum Taurat mengangkat Anak
Allah sendiri sebagai ImamAgung. Jadi untuk selama-selamanyaDialah
ImamAgung yang sangat sempurna dan tepat bagi kita!†

8
Yesus adalah ImamAgung kita

1 Jadi, garis besar dari semua yang saya tuliskan di atas adalah bahwa
ImamAgung kita itu duduk di tempat yang paling terhormat di samping
takhta Allah Yang Mahatinggi di surga. 2 Di situ juga Dia melayani di
dalam pusat penyembahan yang mahakudus*— yaitu di dalam Kemah

✡ 7:20-21 Mzm. 110:4; Ibr. 5:6; 7:17 * 7:22 Perantara Kata yang diterjemahkan ‘Perantara’
juga bisa diterjemahkan ‘Sponsor’ atau ‘Penjamin’. † 7:28 sangat sempurna dan tepat
bagi kita Secara harfiah, “sudah disempurnakan.” Dalam Ibr. 2:10-11 dan 5:8-9, Kristus
disempurnakan sesuai kehendak Allah melalui penderitaan. Di dalam pasal ini penulis Surat
Ibrani menunjukkan bahwa Kristus tepat sebagai Imam Agung kita karena sumpah Allah dan
karena Dia tidakmempunyai keterbatasan dan kelemahan lain seperti setiap imamagung yang
diangkat dari manusia sesuai Hukum Taurat. * 8:2 tempat penyembahan yang mahakudus
Secara harfiah, “(tempat-tempat) suci.” Kata yang dipakai di sini berbeda dari yang dipakai
untuk Ruang Kudus dan RuangMahakudus di Ibr. 9:3-4. Karena bentuknya adalah jamak,maka
ditafsirkan sebagai semua kompleks Rumah Allah surgawi.
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TUHAN yang sejati. Kemah itu didirikan oleh Allah sendiri di surga—
bukan kemah lama yang dibuat oleh tanganmanusia.

3 Memang, setiap imam agung bertugas untuk mempersembahkan
bermacam-macam pemberian dan kurban kepada Allah. Begitu juga
dengan Imam Agung kita: Dia harus mempunyai sesuatu untuk
dipersembahkan. 4KalauYesusmasihhidupdidunia ini,makaDia tidak
mungkin diangkat menjadi imam. Karena sudah ada orang-orang dari
suku lain yang melayani semua persembahan sesuai dengan Hukum
Taurat. 5 Tetapi Rumah Allah duniawi di mana para imam duniawi
melayani hanyalah gambaran atau bayangan dari Kemah TUHAN yang
sebenarnya di surga. Perhatikanlah bahwa sebelumMusamembangun
Kemah TUHAN yang pertama Allahmenyuruhnya seperti ini,
“Kamu harus membuat semuanya persis sama dengan contoh yang

sudah Aku tunjukkan kepadamu di atas gunung ini.”✡
6 Tetapi sekarang Yesus sudah diberikan pelayanan yang jauh lebih
mulia daripada pelayanan para imam duniawi itu, oleh karena Dia
menjadi Perantara yang mengurus perjanjian yang baru antara Allah
dan kita. Dan perjanjian yang baru itu jauh lebih mulia dari perjanjian
yang lama, karena Allah menjanjikan hal-hal yang lebih baik— seperti
yang saya akan jelaskan selanjutnya.

7 Kalau perjanjian sebelumnya yang diadakan melalui perantaraan
Musa sudah memuaskan, maka perjanjian yang kedua tidak perlu
diadakan. 8-10 Tetapi Allah sendiri tidak puas dengan perjanjian yang
lama itu, sehingga Dia berkata kepada umat Israel,
“Beginilah perkataan TUHAN: Pada hari yang akan datang,

Aku akanmenetapkan suatu perjanjian yang baru
dengan kalian bangsa Yehuda dan seluruh umat Israel.

Perjanjian yang baru ini tidak sama seperti yang dulu sudah Ku-
tetapkan dengan nenekmoyang kalian

ketika Akumengasihani mereka dan dengan tangan-Ku sendiri
membimbingmereka keluar dari Mesir.

Tetapi mereka tidak tetap hidup sesuai dengan semua peraturan dalam
perjanjian itu,

lalu Aku lepas tangan dari mereka.
Tetapi inilah perjanjian yang baru yang nanti akanKu-tetapkan dengan

kalian umat Israel:
Aku akanmenaruh hukum-Ku ke dalam pikiran kalian,

dan Aku akanmenuliskan hukum-Ku di dalam hati kalian.
Maka Aku akanmenjadi Allah kalian,

dan kalian akanmenjadi umat-Ku.
11 Oleh karena itu, nanti kalian tidak lagi perlu saling mengingatkan

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 perjanjian yang baru,

maka sudah jelas bahwaperjanjian yang diadakandenganperantaraan
✡ 8:5 Kel. 25:40 ✡ 8:12 Yer. 31:31-34



Ibrani 9:1 529 Ibrani 9:10

Musa itu sudahdianggapberlalu. Artinyaperjanjianyang lama itu tidak
akan berlaku lagi.

9
Berbagai aturan mengenai cara menyembah Allah sesuai dengan per-

janjian yang lama
1 Pada perjanjian yang pertama itu, ada berbagai aturan mengenai

caramenyembahAllah di dalamKemahTUHANyang duniawi. 2Kemah
TUHAN itu dibuat dengan dua ruangan. Ruangan yang pertama disebut
Ruang Kudus. Di dalam ruangan ini ada lampu dan meja. Dan setiap
Hari Sabat roti disediakan di atas meja itu di hadapan TUHAN. 3 Pintu
Ruang Kudus dibatasi oleh kain gorden. Di belakang ruangan yang
pertama itu ada pintu masuk ke ruangan yang kedua, dan pintu itu
dibatasi olehkain gordenkedua. Ruanganyangkedua itudisebutRuang
Mahakudus. 4Di dalam ruangan yang kedua itu terdapat mezbah kecil
yang terbuat dari emas— yang digunakan untuk mempersembahkan
kemenyan. Dan juga adaPeti Perjanjian yang semuanyadilapisi dengan
emas. Di dalam peti itu tersimpan botol emas yang berisi makanan
yang disebut manna.✡ Dan di situ juga ada tongkat Harun yang per-
nah bertunas, dan dua lempengan batu yang bertuliskan Kesepuluh
Perintah Allah. Kedua lempengan itu sebagai tanda bukti perjanjian
dengan Allah yang pertama itu. 5 Di atas peti itu ada dua ukiran
malaikat penjaga saling berhadapan— di mana sayap kedua malaikat
itu terbuka lebar menaungi penutup peti itu. Kedua ukiran malaikat
itu melambangkan kemuliaan Allah. Tutup peti itu disebut Tempat
Pendamaian.* Tetapi sekarang bukan waktunya untuk menjelaskan
semua hal itu secara terperinci.

6 Sesudah semua itu disiapkan seperti yang sudah saya jelaskan,
tiap-tiap hari para imam keluar masuk ke dalam Ruang Kudus untuk
melaksanakan tugas-tugas mereka. 7 Tetapi hanya imam agung saja
yangbolehmasukkedalamRuangMahakudus, dan itupunhanyasekali
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. 8 Melalui berbagai aturan itu Roh Kudus menunjukkan
bahwa jalan untuk masuk ke Ruang Mahakudus dan langsung meng-
hadap Allah belum terbuka. Selama ruangan yang pertama masih ada,
berarti kita sebagai orang biasa tidak bolehmasuk ke situ.

9 Ini adalah suatu gambaran yang menunjukkan perbedaan antara
cara lama dengan cara baru. Dengan cara lama, pemberian sukarela
dan kurban pengampunan dosa memang dipersembahkan kepada Al-
lah, tetapi semua itu tidak bisa membuat hati nurani orang-orang
yang membawa persembahan itu bersih dengan sempurna. 10 Semua
persembahan ituhanyaberupaaturan-aturanagamatentangmakanan,
minuman, dan berbagai adat pembersihan. Semua itu hanyalah aturan
tentang hal-hal jasmani, dan hanya berlaku sampai Allahmemperbaiki
semuanya dengan cara yang baru.
✡ 9:4 Kel. 16:4-36 * 9:5 Tempat Pendamaian Di situlah imam agung memercikkan darah
hewan untuk pengampunan dosa umat Israel.
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Pelayanan Kristus yang sempurna dalamKemah TUHAN di surga
11 Jadi, sekarangKristus sudahmenjadi ImamAgung bagi kita. Semua

hal yang baik yang Allah janjikan bagi kita, kita terima melalui Dia.
Ruang Mahakudus di mana Dia melayani adalah ruang yang surgawi
dan sempurna— bukan kemah duniawi yang dibuat oleh tanganmanu-
sia. 12 Dan ketika Kristus masuk ke Ruang Mahakudus itu, Dia tidak
membawa darah kambing jantan atau anak sapi jantan seperti imam
agungdengan cara lama. TetapiDiamembawadarah-Nya sendiri untuk
membayar tebusan bagi kita sekali saja untuk selamanya.

13 Dengan cara lama, darah kurban kambing atau sapi jantan diper-
cikkan kepada para penyembah untuk membersihkan tubuh mereka
dari kenajisan. Atau dalam upacara penyucian setiap penyembah
dipercikkan dengan cairan air murni yang dicampur dengan abu dari
kurban bakaran seekor sapi betina yang muda.✡ 14 Tetapi dengan cara
baru, jauh lebih ampuh lagi darah Kristus— yang melalui Roh Allah,
Roh yang hidup selama-lamanya, mempersembahkan diri-Nya sendiri
sebagai kurban! Darah-Nya yang sangat sempurna itumenyucikan diri
kita seutuhnya, sehingga kita tidak mau lagi melibatkan diri dengan
perbuatan-perbuatan yang membawa kita kepada kematian rohani.†
Dengan begitu kita sungguh-sungguh bebas untukmelayani Allah yang
hidup.

15 Jadi dengan perjanjian yang baru itu, Kristus adalah Perantara
antara kita dengan Allah. Dengan begitu, kita yang sudah dipanggil
oleh Allah bisa menerima semua berkat yang sudah dijanjikan-Nya—
yaitu berkat-berkat yang tahan untuk selama-lamanya. Kita seperti
mewarisi berkat-berkat itu. DanKristus layak sebagai Perantara karena
kematian-Nyamembayarhargapenebusanmanusia—yangdiperlukan
karena siapapun tidakdiampunidengan sempurnamelalui bermacam-
macam kurban persembahan yang dilakukan dengan cara perjanjian
yang lama.

16 Dan oleh karena kematian Kristus, perjanjian yang baru dengan
Allah itu mulai berlaku secara wajar— yaitu seperti kesepakatan yang
dibuat dalam suatu surat warisan. Caranya seperti ini: Suatu surat
warisan hanya bisa berlaku apabila pemberi surat warisan itu sudah
terbuktimeninggal. 17Karena suratwarisanmenjadi sahkalaupemberi
surat itu sudah meninggal. Kalau orang itu masih hidup, tentu saja
surat itu belum berlaku. 18 Begitu juga dengan perjanjian Allah yang
pertama dengan umat Israel disahkan dengan darah hewan. 19Karena
sesudah Musa memberitahukan semua perintah dari Hukum Taurat
kepada seluruh umat Israel, lalu dia mencampurkan darah beberapa
ekor sapi jantan dan kambing dengan air. Lalu dia menggunakan tali
wol merah yang sudah diikat kepada ranting tanaman hisop sebagai
alat percik. Dan dengan alat itu dia memercikkan cairan berdarah itu
pada Kitab Taurat dan kepada seluruh umat 20 sambil berkata, “Darah
ini menjadi tanda bahwa perjanjian dengan Allah sudah sah, dan kita
wajib mengikuti perjanjian ini.”✡ 21Dan dengan cara yang sama, Musa
juga memercikkan darah itu pada Kemah TUHAN dan pada semua alat
yang digunakan dalam ibadah. 22Dan boleh dikatakan bahwamenurut
✡ 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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HukumTaurat, hampir semuahalharusdisucikandengandarahhewan
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
disucikan dengan persembahan yang jauh lebih mulia dari darah kur-
banhewan. Dan itulah yang terjadi ketikaKristusmasuk dengandarah-
Nya sendiri ke Ruang Mahakudus yang sebenarnya! Maka Dia masih
berada di sana sebagai Perantara bagi kita di hadapan Allah.

25-26 Kristus bukan seperti imam agung duniawi— yang terpaksa
memasuki Ruang Mahakudus setiap tahun dengan membawa darah
yang bukan darahnya sendiri. Kalau Kristus seperti itu, berarti Dia
harus menderita dan mempersembahkan diri-Nya berulang kali sejak
penciptaan dunia. Tetapi menurut kehendak Allah, Kristus sudah
datang ke dunia ini satu kali saja untuk mempersembahkan diri-Nya
sendiri sebagai kurban untuk menghapus dosa. Dan dengan demikian
di zaman sekarang ini begitu banyak nubuatan para nabi menjadi
nyata!

27 Memang Allah sudah menentukan bahwa kita manusia hidup
matinya hanya satu kali saja, dan sesudah itu kita diadili. 28Begitu juga
Kristus mati sebagai kurban satu kali saja untuk menanggung semua
dosa kita. Tetapi ketika Dia datang untuk yang kedua kalinya, Dia
tidak akan berurusan lagi dengan dosa. Itulah saatnya kita semua yang
sangatmerindukan kedatangan-Nya akanmenerima keselamatan yang
kita harapkan itu!

10
Kurban Kristus saja yangmemenuhi kehendak Allah dan yangmenyu-

cikan kita dengan sempurna
1 Jadi, cara menyembah Allah yang tertulis di dalam Hukum Taurat

hanyalah gambaran atau bayangan dari hal-hal baik yang Allah ren-
canakan untuk menyatakan kepada umat-Nya pada waktu yang sudah
Dia tetapkan. CaramenyembahAllah yang lama itu tidakmenunjukkan
kehendak Allah yang sesungguhnya. Karena dengan cara lama itu,
walaupun setiap tahun selalu dipersembahkan kurban hewan, namun
kurban-kurban itu tidak bisa membersihkan hati nurani para penyem-
bah dengan sempurna. 2Kalau hati nurani para penyembah itu benar-
benar sudah dibersihkanmelalui kurban hewan tersebut, pasti mereka
tidak akan merasa tertuduh lagi dengan dosa-dosa mereka. Kalau
demikianpastimereka jugamerasa tidak lagi perlumempersembahkan
hewan kurban. 3Melainkan yang terjadi adalah bahwa kurban-kurban
itumembuatmereka teringatakandosa-dosamerekasetiapkalimereka
mempersembahkannya. 4Karena persembahan darah sapi jantan dan
kambing jantan sebenarnya tidak bisa menghapus dosamanusia.

5Karena itulah ketika Kristus datang ke dalam dunia ini, Dia berkata
kepada Allah,
“Engkau tidakmenginginkan kurban dan persembahan,

tetapi Engkau sudah menyediakan tubuh bagi-Ku untuk melayani
Engkau sepenuhnya.
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6Engkau tidak berkenan kepada kurban-kurban untuk menghapuskan
dosa—

biarpun ketika semua bagian dari persembahan hewan itu dibakar
sampai habis.

7Karena itu Aku berkata, ‘Ya Allah, Aku siap!
Seperti yang sudah tertulis tentang Aku di dalam Kitab Suci,
Aku sudah datang untukmelaksanakan kehendak-Mu.’ ”✡

8 Pertama dalam kutipan di atas Kristus berkata bahwa Allah tidak
menginginkan dan tidak berkenan kepada ‘kurban dan persembahan’,
dan semua jenis ‘kurban untuk menghapuskan dosa’— termasuk juga
kurban di mana ‘hewan itu dibakar sampai habis’. Tetapi justru itulah
yang diperintahkan di dalam Hukum Taurat. 9 Lalu Dia berkata, “Ya
Allah, Aku siap! Aku sudahdatanguntukmelaksanakankehendak-Mu.”
Jadi, denganberkatabegitu, Kristusmembatalkancarayang lamauntuk
menghapuskandosadanmembuat carayangbaru. 10KarenayangAllah
kehendaki adalah dengan satu kali saja mengurbankan tubuh Kristus
Yesus, selamanya kita dikuduskan.

11Dengan cara yang lama, setiap hari seorang imam harus berdiri di
depan mezbah di dalam Rumah TUHAN dan berulang kali melakukan
aturan-aturan agama dan memberikan berbagai jenis kurban yang
sama sekali tidak pernah bisamenghapuskan dosa. 12Sedangkan Imam
Agung kita Kristus mempersembahkan satu kurban saja yang berlaku
untuk selamanya, lalu Dia duduk di tempat yang paling terhormat
di samping Allah. 13 Dan sekarang Dia menantikan “saatnya Allah
membuat semua musuh-Nya tunduk kepada-Nya.”✡ 14 Jadi, dengan
mempersembahkan satu kurban saja, Kristus sudah menyucikan kita
dari dosa dengan sempurna untuk selamanya. Begitu juga dalam
kehidupan kita sehari-hari, kita semakin dikuduskan-Nya.

15Dan Roh Kudus jugamengatakan hal yang sama kepada kita dalam
ayat yang sudah saya kutip. Karena dulu Dia berkata,
16 “Demikianlah perkataan TUHAN:

Inilah perjanjian yang baru yang nanti akan Ku-tetapkan dengan
kalian umat Israel:

Aku akanmenaruh hukum-Ku ke dalam pikiran kalian,
dan Aku akanmenulis hukum-Ku di dalam hati kalian.”✡

17Kemudian Dia berkata,
“Aku tidak akanmengingat dosa-dosa dan kejahatan kalian lagi.”✡
18 Jadi, kalau semuanya itu sudah diampuni, maka tidak perlu lagi
mempersembahkan kurban untukmenghapus dosa.

Datanglah dengan bebas kepada Allah dalam doa
19Karena itulah Saudara-saudari, oleh karena darah Yesus, kita boleh

masuk ke pusat penyembahan yang mahakudus di surga tanpa rasa
takut! 20 Karena dulu jalan masuk ke tempat itu tertutup bagi kita
dengan kain gorden, dan sekarang jalan baru dibukakan bagi kita oleh
Perantara kita Yesus. Dan Tubuh-Nya sendiri adalah pintu masuk bagi
kita—yaitupintuyanghidup. 21Dansekarang, olehkarena ImamAgung
kita memerintah atas semua umat Allah, 22marilah kita bebas datang
kepada Allah di dalam doa kita masing-masing— tanpa rasa takut,
dengan hati yang sudah disempurnakan, dan dengan percaya penuh
✡ 10:7 Mzm. 40:7-9 ✡ 10:13 Mzm. 110:1; Ibr. 1:13 ✡ 10:16 Yer. 31:33; Ibr. 8:10 ✡ 10:17
Yer. 31:34; Ibr. 8:12
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kepada-Nya. Karena secara rohani, hati kita sudah dipercik dengan
cairan yangmenyucikan hati nurani kita dari beban dosa dan perasaan
bersalah. Dan secara rohani, tubuh kita sudah dibersihkan dengan air
yang murni. 23Marilah kita berpegang teguh kepada kepercayaan kita
itu— yaitu segala sesuatu yang kita harapkan dan akui! Karena Dia
sangat setia untukmemenuhi segala sesuatu yang Dia janjikan.

Marilah kita pegang teguh kepercayaan kita kepada Allah dan tetap
setia kepada-Nya

24 Oleh karena itu, marilah kita semua berpikir bagaimana kita
bisa saling mendorong dan saling mengingatkan untuk berbuat kasih
dan melakukan hal-hal yang baik. 25 Janganlah kita menjadi malas
berkumpul bersama dalam persekutuan kita — seperti yang sudah
menjadi kebiasaan sebagian orang dari kita. Sebaliknya, marilah kita
saling mendorong untuk tetap rajin berkumpul dan lebih rajin lagi,
karena kita menyadari bahwa hari kedatangan Kristus semakin dekat.

26 Karena kalau kita terus dan sengaja berbuat dosa sesudah kita
menerima berita benar tentang semua yang Kristus sudah lakukan
bagi kita, maka tidak ada lagi kurban yang bisa menghapus dosa terse-
but. 27 Siapa di antara kita yang hidup seperti itu, dia hanya tinggal
menunggu Allah menjatuhkan hukuman terakhir yang mengerikan
— saat Dia menghakimi semua yang memusuhi-Nya lalu membuang
mereka ke dalam api yangmenyala-nyala yang sudah disediakan untuk
membinasakanmereka. 28Sebagai contoh, ingatlah apa yang dilakukan
dengan cara lama: Siapa saja yang melanggar Hukum Musa dibunuh
tanpa belas kasihan berdasarkan kesaksian dua atau tiga orang saksi
mata. 29 Jadi coba bayangkan, orang yang menghina Anak Allah pan-
tas dihukum! Orang-orang semacam itu mengakui dirinya sebagai
pengikut Kristus, tetapi mereka terus saja hidup di dalam dosa. Mereka
menganggap murahan darah Yesus yang menguduskan kita— yaitu
darah yang sudah Dia curahkan untuk membuat sah perjanjian yang
baru dengan Allah. Dan dengan demikian mereka menghina Roh Allah
—yaituRoh-NyayangmenyampaikanKabarBaik tentangkebaikanhati
Allah kepada kita. 30Orang yang seperti itu pasti tidak akan lepas dari
hukuman, karena kita sudah tahu siapa Allah yang sebenarnya. Dialah
yang berkata,
“Akulah yang berhak untuk membalas kejahatan. Biarlah Aku sendiri

yangmembalas.”
Dan lagi TUHAN berkata,
“Aku, TUHAN, akanmengadili umat-Ku.”✡
31 Berjaga-jagalah dengan takut! Jangan sampai kamu mendapat ke-
marahan Allah yang hidup!

32 Tetapi saya mohon supaya kalian masing-masing tidak lupa akan
apa yang terjadi ketika pertama kali hatimu diterangi oleh Allah untuk
mengenalKristus. Biarpunkalian seringmenderita dandianiaya, tetapi
kalian tetap berdiri dengan kuat. 33Ada di antara kalian yang dihina di
depan umum, atau pun dipukuli. Dan ada juga yangmenolong saudara-
saudari kita yang dianiaya seperti itu. 34 Dan waktu saudara-saudari
kita seiman dipenjarakan, kalian turutmerasakan penderitaanmereka
✡ 10:30 Ul. 32:36
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— seolah-olah kamu sendiri yang dipenjarakan. Bahkan ada di an-
tara kalian yang dianiaya sampai barang-barang kalian pun dirampas.
Dalam keadaan seperti itu juga, kalian tetap bersukacita, karena kalian
tahu bahwa kalian mempunyai harta surgawi yang terjamin dan yang
tahan untuk selama-lamanya.

35 Jadi, tetaplah berani dan janganlah ada siapa pun di antara kalian
yang melepaskan keyakinannya kepada Kristus— yang sudah kalian
pegang teguh sampai sekarang. Karena keyakinanmu itu akan meng-
hasilkan upah yang besar. 36 Yang penting bagi kita sekarang adalah
tetap sabar dalam kesusahan, supaya kita tetap melakukan kehendak
Allah. Dengan demikian kita akan menerima semua yang dijanjikan
Allah kepada kita. 37Karena ada tertulis di dalam Kitab Suci,
“Hanya sedikit lagi waktunya, Dia yang datang itu

akan tiba dan tidak akanmenunda waktunya lagi.
38Orang yang benar di hadapan-Ku akan hidup selamanya karena dia

percaya penuh kepada-Ku.
Tetapi Aku tidak akan berkenan kepada orang yang meninggalkan
Aku ketika dia mengalami kesusahan.”*

39 Saudara-saudari, saya yakin bahwa kita bukanlah orang yang
‘meninggalkan’ TUHAN lalu dibinasakan. Tetapi kita adalah orang yang
‘percaya penuh’ kepada-Nya dan diselamatkan.

11
Pahlawan-pahlawan iman

1Dengan ‘percaya penuh’ artinya yakin kepadaAllah bahwaapa yang
kita harapkan pasti akan kita terima— biarpun kita belummelihatnya.
2Karena dengan percaya penuh, nenek moyang kita menjadi berkenan
di mata Allah.

3Dengan percaya penuh kitamengerti bahwa dengan perkataan-Nya
saja, Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit.
Jadi segala sesuatuyangbisa kita lihat diciptakandari hal-hal yang tidak
bisa kita lihat.

4 Oleh karena Habel percaya penuh kepada Allah, dia mempersem-
bahkan kurban yang lebih baik dari kurban yang dipersembahkan oleh
Kain. Karena itu Allah berkenan kepada Habel dan menerima dia
sebagai orang benar. Jadi biarpunHabel sudah lamamati, tetapi karena
kepercayaannya itu, dia masihmenjadi teladan bagi kita.

5 Begitu juga dengan Henok: Karena dengan percaya penuh, dia
terangkat ke surga tanpa mengalami kematian. Seperti yang tertulis
di dalam Kitab Suci, “Tiba-tiba dia menghilang, karena dia diangkat
oleh Allah.”✡ Karena sebelum dia terangkat, dia terkenal sebagai orang
yang hidupnya selalumenyenangkan hati Allah. 6 Jelaslah bahwa tanpa
percaya penuh, kita tidak mungkin menyenangkan hati-Nya. Karena
setiap orang yang mau datang kepada-Nya harus percaya bahwa Allah
itu benar-benar ada dan bahwa Dia memberkati setiap orang yang
sungguh-sungguhmencari Dia.

* 10:38 kutipan Penulis Surat Ibrani mengutip Hab. 2:3-4. Ayat 38a juga dikutip oleh Rasul
Paulus di Rom. 1:17 dan Gal. 3:11, tetapi penulis Surat Ibrani mengutip dari Septuaginta yang
menambah kata ‘Aku’. ✡ 11:5 Kej. 5:24
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7 Contoh lain adalah Nuh: Dia percaya penuh ketika Allah member-
itahukan tentang hal-hal yang belum pernah dilihat manusia. Karena
Nuh percaya dan menghormati Allah, dia membangun sebuah ka-
pal untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena dengan percaya
sepenuhnyalahdiamembuktikanbahwaorang-orangyangadadidunia
pada waktu itu salah, dan Allahmenerima dia sebagai orang benar.

8Dan kepercayaan Abraham adalah contoh juga: Dia percaya penuh
kepada Allah ketika dia disuruh pergi ke negeri lain— yaitu negeri yang
Allah janjikan akan diwariskan kepadanya dan keturunannya. Lalu
denganpercayapenuhdiaberangkatwalaupundiabelumtahukemana
dia harus pergi. 9Oleh karena dia percaya penuh, dia bertahan hidup
sebagai orang asing di negeri yang Allah janjikan sebagai miliknya.
Abraham, Isak, dan Yakub tinggal di sana di dalam kemah-kemah saja.
Dan mereka sama-samamewarisi perjanjian yang sama. 10 Sudah jelas
bahwaAbrahamsedangmenanti-nantikankotayangdirencanakandan
dibangunolehAllah, supayadiamenjadi pendudukkota itu—yaitukota
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
Allahmembuat Sara bisamengandung, sehinggamerekamendapatkan
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
hampirmati, tetapi “keturunannya tidak terhitungbanyaknya— seperti
bintang-bintang di langit atau pasir di pantai.”

13 Semua orang yang disebutkan itu percaya penuh sampai mati.
Biarpunmerekabelummelihat apa yangAllah janjikankepadamereka,
tetapi mereka seperti sudah melihat bayangannya dari jauh dan
menyambut hal-hal itu dengan penuh percaya. Lalu mereka sadar
dan mengakui bahwa mereka hanya seperti tamu dan pendatang saja
di bumi ini. 14 Dengan berkata seperti itu, jelaslah bahwa mereka
menantikan suatu tanah air yang akan menjadi milik mereka sendiri.
15 Yang mereka katakan itu bukan tentang negeri yang sudah mereka
tinggalkan. Karena kalaumerekamerindukan negeri itu, makamereka
mempunyai banyak kesempatan untuk kembali ke situ. 16Yangmereka
rindukan adalah suatu negeri yang jauh lebih baik dari negeri itu—
yaitu negeri surga. Jadi Allah sudah menyiapkan sebuah kota untuk
mereka, dan Dia senang disebut Allahmereka.

17 Abraham juga menjadi contoh ketika kepercayaannya diuji oleh
Allah— yaitu ketika Allah menyuruh dia untuk mempersembahkan
Isak. Abraham percaya penuh, lalu dengan rela mengurbankan anak
satu-satunya (melalui Sara)— biarpun Abraham sudahmenerima janji-
janji Allah, 18 termasuk janji ini:
“Hanya keturunan Isak sajalah yang akan merupakan keturunanmu di

hadapan-Ku.”✡
19 Biarpun begitu dia rela mengurbankan Isak, karena dia percaya
penuh bahwa Allah berkuasa menghidupkan anaknya itu dari kema-
tian. Dan sesungguhnya, waktu Allah berkata, “Jangan bunuh,” Abra-
ham seperti menerima Isak hidup kembali dari kematian.
✡ 11:18 Kej. 21:12; Rom. 9:7



Ibrani 11:20 536 Ibrani 11:33

20 Dan Isak juga percaya penuh bahwa Allah akan menepati janji-
janji-Nya di masa yang akan datang. Karena itu dia mengingatkan
janji-janji tersebut ketika dia memberkati Yakub dan Esau. 21 Dan
Yakub juga percaya penuh ketika dia sudah tua sekali dan hampir
mati, waktu diameletakkan 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
untukmembawamereka keluar dari Mesir, dan dia berpesan supaya di
kemudian hari mayatnya juga ikut dibawa keluar.

23Orang tua Musa juga sebagai contoh orang yang percaya: Mereka
percayapenuhkepadaAllah, dankarena itumereka tidak takutmelang-
gar perintah raja. Sesudah Musa lahir, mereka menyembunyikannya
selama tiga bulan. Merekamenyadari bahwa Allah sudahmemberikan
anak yang luar biasa kepadamereka.

24 Lalu Musa sendiri juga sebagai contoh orang yang percaya penuh:
Karena sesudah dewasa, dia menolak disebut anak dari putri Raja
Firaun. 25 Dia pikir lebih baik disiksa dan susah bersama umat Al-
lah daripada hidup bersenang-senang dalam dosa di istana raja. Dia
menyadaribahwahidupbersenang-senang seperti ituhanya sementara
saja. 26 Dengan percaya penuh dia menantikan masa depan— ketika
Kristus akan datang untuk menyelamatkan umat Israel. Oleh karena
itu dia menganggap jauh lebih berharga menderita aniaya demi ke-
pentingan Kristus daripada mendapatkan seluruh kekayaan Mesir. Dia
merasa jauh lebih baik menantikan upah yang akan diberikan Allah
kepadanya. 27DankarenaMusapercayapenuhkepadaAllah, diaberani
meninggalkan Mesir. Dia tidak takut terhadap kemarahan Firaun,
tetapi dengan mata tetap tertuju ke depan, dia berjalan seperti melihat
Allah yang tidak kelihatan itu. 28 Dan juga karena percaya penuh dia
mengadakan Hari Paskah yang pertama dengan memercikkan darah
pada setiap pintu rumah umat Israel, sehingga setiap rumah orang
Israel terhindar darimalaikat yang akanmembunuhanak-anak sulung.

29Umat Israel juga sebagai contoh umat yang percaya penuh: Karena
percayanya itu mereka bisa menyeberangi Laut Merah— seperti mele-
wati tanah yang kering. Tetapi para tentara Mesir tenggelam ketika
mencobamenyeberanginya.

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
diamenerimadanmenolong dua orangmata-mata Israel yangmemata-
matai daerah mereka. Oleh karena itu dia tidak ikut binasa bersama
seluruh penduduk kota itu yangmenolak untuk percaya kepada Allah.

32Danmasih banyak lagi yang bisa saya ceritakan! Tetapi tidak cukup
waktu untukmenceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud,
Samuel, dan para nabi. 33 Mereka juga percaya penuh. Karena itu
mereka diberi kuasa untuk merampas daerah-daerah kekuasaan raja-
raja bangsa lain, dan yang lain di antara mereka diberi kuasa untuk
memerintah dengan adil atas musuh-musuh mereka, dan ada yang
menerima apa yang Allah janjikan kepada mereka, dan yang lainnya
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dilindungi-Nya sehingga tidak dimakan singa. 34 Beberapa orang lain
di antara mereka terhindar dari bahaya api yang besar,* dan yang
lain terhindar dari perang, dan ada yang lemah sekali tetapi diberi
kekuatan yang luar biasa. Ada juga di antara mereka yang menjadi
pahlawan dalam perang. Dan pernah terjadi hanya sedikit saja tentara
Israel, tetapi sudahmengalahkanpasukan-pasukan tentaramusuh, lalu
musuh-musuh itumelarikandiri. 35 Juga, karenamerekapercayapenuh
kepada Allah, beberapa perempuan mengalami keajaiban di mana
anggota keluargamereka hidup kembali dari kematian.
Tetapi ada juga contoh orang-orang lain yang percaya penuh: Ada

yang terus disiksa dalam penjara. Orang yang menyiksa setiap mereka
berkata, “Hina allahmu dan kami akan membebaskanmu!” Tetapi
mereka menolak untuk dibebaskan, karena mereka percaya penuh
bahwa sebagai hasil kesetiaan mereka, mereka pasti akan dihidup-
kan kembali dari kematian kepada suatu kehidupan yang jauh lebih
baik. 36 Dan ada juga di antara mereka yang tetap bertahan ketika
kepercayaan mereka diuji — walaupun mereka diejek dan dipukuli
habis-habisan, atau ditinggalkan dalam penjara dalam keadaan terikat
dengan rantai besi. 37-38Dari antara orang-orang percaya itu, ada yang
dilempari batu sampai mati, ada juga yang tubuhnya dipotong dua
dengan gergaji, dan ada yang dibunuh dengan pedang. Dan dari antara
mereka, ada yang sangat miskin sehingga mereka tidak mempunyai
tempat tinggal dan hanya mempunyai pakaian di badan yang terbuat
dari kulit domba atau kambing. Mereka kekurangan makanan, dibuat
menderita, dan terus disiksa. Orang-orang seperti itu terlalu baik untuk
tinggal di dalam dunia ini! Sehingga mereka hidup mengembara saja
— baik di padang gurun atau gunung-gunung, dan terpaksa tinggal di
dalam gua-guamaupun di dalam lubang-lubang di bawah tanah.

39 Sekarang, orang-orang itu menjadi contoh yang baik bagi kita,
karena sudah terbukti bahwa mereka percaya penuh kepada Allah.
Biarpun mereka mati sebelum menerima apa yang sudah Allah jan-
jikan, Allah tetap senang kepada mereka karena kepercayaan mereka.
40Karena rencana Allah bukan hanya untuk mereka saja, tetapi untuk
kita juga. Allah menetapkan bahwa lebih baik mereka menunggu kita,
dan ketika kepercayaan kita sudah selesai diuji dan disempurnakan,
barulah kita semua menerima berkat yang luar biasa yang disediakan
bagi kita!

12
Caranya bertahan dalam pertandingan iman

1 Oleh karena semua itu, Saudara-saudari, marilah kita ingat dan
mengikuti carahidupparapahlawan imankita yang sudahmendahului
kita dan yang sedang menanti-nantikan kita sekarang! Jadi, marilah
kita lepaskan dan tinggalkan semua beban dan dosa yang mengha-
langi kita dalam pertandingan yang sudah ditetapkan Allah untuk kita
jalani, dan marilah kita terus berjuang mencapai tujuan kita. 2Dalam
pertandingan ini, biarlah mata kita terus memandang ke depan —
* 11:34 terhindar dari bahaya api besar Secara harfiah, “memadamkan kuasa api.” TSI
menerjemahkan sesuai dengan tafsiran bahwa kata-kata ini merupakan gaya bahasa tentang
cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam Dan. 3.
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yaitu kepada Yesus. Dialah Raja dan Pahlawan Iman yang terutama
bagi kita, dan yang sudahmenyelesaikan pertandingan yang diberikan
kepada-Nya dengan sempurna. Dia rela menahan penderitaan yang
sangat memalukan di kayu salib karena Dia memandang terus ke
depan kepada sukacita yang disediakan untuk Dia di kemudian hari.
Sekarang Dia sudah duduk menantikan kita di tempat yang paling
terhormat di samping takhta Allah. 3 Karena itu, biarlah kita selalu
merenungkan teladan Yesus— yang berdiri teguh ketika orang-orang
berdosa menghina dan menganiaya Dia dengan sangat kejam. Kalau
kita meneladani Yesus, kita tidak akan gampang lemah dan putus asa.
4 Karena memang, dalam perjuangan kita melawan dosa, kita belum
sampai terbunuh.

5 Janganlahkitamelupakannasihat yangdiberikanTUHAN—dimana
setiap kita Dia sebut “anak-Ku.” Kata-Nya,
“Anak-Ku, janganlah pandang enteng didikan-Ku.

Dan janganlah putus asa ketika Akumenegurmu.
6Karena Akumemberikan didikan kepada setiap anak yang Ku-kasihi,

dan Akumencambuki setiap orang yang Ku-terima sebagai anak.”✡
7 Jadi, waktu kita menderita karena cambukan dari Bapa surgawi

kita, kita harus ingat bahwa Allah sedang memperlakukan kita sebagai
anak-Nya. Karena, kalau bapak memberikan didikan kepada anaknya
sendiri, itu bukan hal yang aneh! 8Kalau kamu tidak pernah dikoreksi
oleh TUHAN, berarti kamu bukan anak-Nya yang sah. Karena TUHAN
mengoreksi semua anak-Nya. 9Memang, bapak kita yang ada di dunia
ini pernah mengoreksi kita. Sesudah itu, kita menghormati mereka.
Jadi terlebih lagimarilah kita tunduk kepada Allah sebagai Bapa rohani
kita, karena kalau kita bertahan dalamujian, kita akanmasuk ke dalam
hidup yang selama-lamanya. 10Dan bapak-bapak kita yang di dunia ini
mengoreksi kita masing-masing hanya untuk sementara saja— sesuai
dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi waktu Bapa surgawi
mengoreksi kita selalu tepat dan berguna, supaya kita disucikan seba-
gaimana Dia suci. 11Memang, setiap kali kita dikoreksi, pengalaman itu
tidak membuat kita senang, tetapi membuat kita sedih. Tetapi sesudah
kita dididik olehpengalaman itu, hasilnya adalahkita hidup lebihbenar
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 dikuatkan.

Janganlahmenolak kebaikan hati Allah
14Berusahalah hidup damai dengan semua orang! Berusahalah juga

untuk hidup kudus! Karena siapa yang tidak berusaha untuk hidup
kudus tidak akan melihat TUHAN. 15 Berjaga-jagalah supaya jangan
seorangpundi antara kalian yangberhenti berpegang kepada kebaikan
hati Allah. Karena kalau ada orang yang seperti itu, dia akan menjadi
seperti tanaman beracun yang bisa meracuni orang-orang di antara
kita, sehingga orang-orang tertular dengan kenajisannya. 16Dan kalian
✡ 12:6 Ams. 3:11-12
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juga harus berjaga-jaga supaya tidak ada di antara kalian yang hidup-
nya cabul dan tidak menghormati Allah seperti yang dilakukan Esau.
Sebenarnya sebagai anakpertama, dialah yangberhakmewarisi semua
harta benda bapaknya ketika bapaknya meninggal. Tetapi dia menjual
semua hartanya itu hanya untuk satu piring makanan saja. 17 Ingatlah
yang terjadi kemudian: Ketika dia berubah pikiran danmaumenerima
berkat dari bapaknya sebagai anak pertama, tetapi bapaknya menolak
untukmemberikan berkat itu kepadanya. Walaupun dia menangis, dia
tidak bisa mengubah apa yang sudah dilakukannya.

Perjanjian Allah yang lama menakutkan, tetapi perjanjian yang baru
menggembirakan

18 Kita yang datang kepada Allah melalui Kristus dan sesuai dengan
perjanjian yang baru tidak seperti umat Israel yang menerima perjan-
jian yang lama. Mereka datang mendekati gunung duniawi— yaitu
Gunung Sinai. Mereka takut sekali karena tiba-tiba cuaca mendung,
diliputi kegelapan, diserang angin kencang, dan gunung itu sedang
terbakar dengan api yang menyala-nyala. 19 Lalu mereka mendengar
bunyi terompet surgawi yang nyaring dan suara Allah sendiri. Nenek
moyang kita menjadi sangat takut sehingga mereka meminta Musa
supaya Allah tidak lagi berbicara secara 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 denganbatu sampaimati.”✡ 21Danmemang, apa
yang mereka lihat begitu menakutkan sampai Musa sendiri pun
berkata,

“Saya sangat takut dan gemetar.”✡
22-23Sebaliknya, secara rohanikita sudahdatangkepadaAllahmelalui

perjanjian yang baru. Dan kita diantar oleh Kristus ke Bukit Sion
yang baru— yaitu Yerusalem surgawi dan tempat tinggal Allah yang
hidup. Kita disambut dengan sukacita sebagai warga kerajaan surga
oleh ribuan malaikat, karena kita datang melalui Anak Pertama Allah
danmewarisi segala sesuatu bersama Dia. Kita jemaat dari Anak Allah,
dan setiap nama kita tertulis dalam buku kehidupan di surga. Kita
diterima oleh Allah— yaitu Dia yang akan mengadili semua orang,
dan kita sekarang masuk dalam persekutuan semua orang benar yang
sudah mendahului kita dan sudah dijadikan sempurna. 24Dan Yesus—
yang adalah Perantara perjanjian yang baru dari Allah, menerima kita!
Secara rohani kita dipercik dengan darah Yesus yang membersihkan
hati nurani kita dari dosa. Darah Habel— yaitu orang pertama untuk
dibunuh, tidak membawa berkat, melainkan kutukan. Tetapi darah
Yesus membawa berkat besar!

25 Jadi Saudara-saudari,marilahkitamasing-masingmenjagadiri kita
supaya jangan ada di antara kita yangmenolak untukmendengar 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, pasti-
lah kita pantas menerima hukuman yang lebih berat kalau menolak
mendengarkan Dia yang sekarang berbicara kepada kita dari surga!
✡ 12:20 Kel. 19:12-13 ✡ 12:21 Ul. 9:19
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26 Pada waktu Allah berbicara kepada nenek moyang kita di Gunung
Sinai, suara-Nya membuat bumi berguncang. Tetapi sekarang Dia
sudah berjanji begini,
“Sekali lagi Aku akan mengguncangkan bumi, dan bukan hanya bumi

tetapi langit dan surga juga.”✡
27Dengan menyebut “Sekali lagi,” sudah jelas bahwa Allah bermaksud
bahwa segala sesuatu yang sudah diciptakan yang bisa diguncangkan
akan binasa, supaya hal-hal yang tidak bisa diguncangkan akan tinggal
tetap.

28 Jadi, Saudara-saudari, oleh karena kita sudah menjadi warga kera-
jaanAllah 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
menghanguskan segala sesuatu yang tidak sempurna.”✡

13
Cara hidup yangmenyenangkan hati Allah

1Hendaklah kalian selalu saling mengasihi sebagai saudara-saudari
seiman. 2 Ingatlah ini: Hendaklah tiap-tiap pintu rumah kalian sering
terbuka bagi siapa saja yang memerlukan tumpangan. Karena dengan
berbuat begitu— tanpa mereka sadari, pernah ada beberapa orang
menerima malaikat-malaikat sebagai tamu di rumah mereka! 3 Dan
janganlah lupaberdoadanmenolong saudara-saudari kita seimanyang
sekarang dipenjarakan. Lakukanlah itu seperti kamu sendiri juga
sedang menderita bersama mereka di dalam penjara itu. Dan turutlah
merasakan kesusahan saudara-saudari kita seiman yang sedang dibuat
menderita— seolah-olah kamu sendiri juga menderita sama seperti
mereka.

4 Hendaklah kita semua menghargai hubungan pernikahan kita
masing-masing sebagai sesuatu yang kudus, dan hendaklah hubungan
suami-istri dijaga supaya tetap murni. Karena Allah akan menghukum
setiap orang yang berbuat cabul atau zina. 5 Janganlah hidup kita
dikuasai oleh uang. Sebaliknya, hendaklah kita puas dengan apa yang
kita punya, karena Allah berkata,
“Aku tidak akan pernahmembiarkan kamu,

Aku tidak akan pernahmeninggalkan kamu sendirian.”✡
6 Jadi, seperti penulis Mazmur, dengan yakin kita bisa berkata,
“TUHAN adalah Penolong saya!

Saya tidak akan takut.
Orang yang memusuhi saya tidak bisa melakukan apa-apa terhadap

saya.”✡
7 Ingatlah para pemimpin kita yang menyampaikan Firman Allah

kepada kita dan yang sudah mendahului kita ke surga. Renungkanlah
cara hidup mereka yang baik dan tirulah keyakinan mereka. 8Kristus
Yesus tidak pernah berubah— dari dulu, sekarang, dan sampai selama-
lamanya.
✡ 12:26 Hag. 2:6 ✡ 12:29 Ul. 4:24; 9:3 ✡ 13:5 Ul. 31:6 ✡ 13:6 Mzm. 118:7
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9 Janganlah kita disesatkan oleh orang-orang yang membawa segala
macam ajaran lain. Lebih baik hatimu dikuatkan karena kamu bergan-
tung 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.

10 Dalam cara persembahan kurban yang lama, para imam bisa
memakan dua bagian daging dari setiap kurban hewan. Sedangkan
dalamcara baru kita diberkatimelaluimezbah surgawi, danpara 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 imamagungmembawa darah hewan tersebut ke dalamRuang
yang Mahakudus— yaitu darah untuk pengampunan dosa, lalu semua
bagian tubuh hewan itu dibakar sampai menjadi debu di tempat lain di
luar perkemahan umat Israel— bukan di atas mezbah di dalam Rumah
TUHAN. 12Demikian jugaYesus sudahmenderitadi luarkotaYerusalem,
supayakitadisucikandengandarah-Nyasendiridanmenjadiumat-Nya.
13 Karena itu, secara rohani marilah kita pergi kepada Yesus di luar
pagar kota.* Maksud saya, janganlah kita malu untuk meninggalkan
aturan-aturan Yahudi yang lama, dan marilah kita menganggap seba-
gai 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 menantikan Yerusalem yang baru. 15 Jadi,
melalui Yesus, marilah kita selalu memberikan persembahan rohani
kepada Allah— yaitu melalui semua perkataan kita hendaklah kita
memuji Allah, dan dengan berani memberitakan bahwa Yesus adalah
Penguasa kita. 16 Dan janganlah kita lupa melakukan hal-hal yang
baik terhadap orang-orang lain dan saling menolong, karena itu 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 bahwanantimereka akanmemberi pertanggung-jawaban kepada
Allah. Jadi hormat dan taatlah kepada mereka selalu supaya mereka
bisa melaksanakan tugas mereka dengan senang hati. Karena kalau
mereka bekerja dengan hati yang sedih, hal itu pasti tidak membawa
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. 19Dan se-
carakhusus sayamohon, doakanlah saya supayaAllah segeramengutus
saya kembali kepada kalian.

Doa berkat dan kata-kata terakhir
20-21Hendaklah Allah—
* 13:13 pagar kota Secara harfiah, “perkemahan.” Penulis Surat Ibrani menggunakan kata ini
sebagai gaya bahasa yang mengingatkan para pembaca tentang sejarah umat Israel sebelum
Rumah Allah berada di Yerusalem.
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yaitu Dia yang selalu menjaga kita untuk hidup dengan perasaan
tenang

dan yangmembangkitkan Penguasa kita Yesus dari kematian,
melengkapi segala sesuatu yang kalian butuhkan untuk melakukan

kehendak-Nya.
Dan hendaklah Allahmelalui pertolongan Kristus Yesus—

yaitu Gembala Agung kita yangmembuat sah perjanjian yang baru
dari Allah

melalui persembahan darah-Nya sendiri,
memampukan kalian untuk melakukan segala sesuatu yang menye-

nangkan hati Allah.
Berilah kemuliaan kepada-Nya sampai selama-lamanya. Amin.

22 Saudara-saudari, saya mohon supaya kalian sabar mendengarkan
nasihat-nasihat saya dalam surat ini ketika dibacakan dalam jemaat,
karena surat saya ini tidak terlalu panjang. 23 Saya mau kalian tahu
bahwa saudara kita, Timotius, sudah dibebaskan dari penjara. Kalau
dia segera datang ke sini, kami berdua akanmengunjungi kalian.

24Sampaikan salam saya kepada semua pemimpin kalian dan kepada
semua saudara-saudari kita seiman— yaitu semua yang sudah disu-
cikanolehYesus. Dan semua saudara-saudari seimandi Italiamengirim
salam kepada kalian.

25Doa saya, Allah akan selalu baik hati kepada kalianmasing-masing.
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Surat Yakobus
1 Kepada yang kekasih saudara-saudari seiman saya— yaitu kedua

belas suku umat Allah* yang sekarang tersebar di seluruh dunia:
Salam dari Yakobus, hamba Allah dan hamba dari Penguasa kita

Kristus Yesus.
Berdiri teguh dalam keyakinan sambil berdoa untuk diberikan hikmat

2 Saudara-saudari, setiap kali keyakinan kalian masing-masing diuji
lewat berbagai kesusahan hendaklah kamumenganggap 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 se-
makin 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. 6Tetapi ketika kamu berdoa
untuk hal itu, percayalah penuh dengan tidak ragu-ragu bahwa Allah
bersedia memberikan hikmat yang kamu perlukan itu. Karena orang
yang ragu-ragu sama seperti ombak yang ditiup oleh angin ke sana
kemari. 7-8Orang seperti itu belum memutuskan dalam hatinya kalau
dia akan percaya sepenuhnya dan mengandalkan TUHAN atau tidak.
Dia tidak bisa maju karena pikirannya selalu berubah-ubah. Jadi orang
yang seperti itu tidak usah berharap doanya akan dijawab TUHAN!

Kedudukan tinggi yang sebenarnya
9 Saudara-saudari seiman, kalau kamu miskin atau mempunyai ke-

dudukan rendah, bersukacitalah! Karena Allah sudah memberikan
kedudukan yang tinggi kepadamu— yaitu sebagai warga kerajaan-
Nya. 10 Sedangkan kalau kamu kaya atau mempunyai kedudukan yang
tinggi, bersukacitalah kalau kamu sudah menyadari bahwa kekayaan
atau 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 kein-
dahan 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
* 1:1 keduabelas sukuumatAllahDenganperkataan iniYakobusmenggambarkanbahwapara
pengikut Yesus adalah seperti keduabelas suku Israel yang tersebar dimana-mana. Keduabelas
suku Israel sudah tersebar akibat penganiayaan, dan begitu juga para pengikut Yesus.
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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
untukberbuatkejahatan, danDia tidakpernahmemberi godaankepada
siapa pun. 14 Tetapi keinginan-keinginan kita sendiri yang membuat
kita tergoda, karena kita membiarkan diri kita terseret sampai terjerat
pada keinginan kita sendiri. 15 Lalu setiap keinginan jahat kita itu
berkembang, jadi bisadigambarkan seperti binatangbuas yangbunting
dan mau beranak. Sesudah berkembang, keinginan itu akan meng-
hasilkan dosa. Lalu dosa itu juga berkembang lagi sampai akhirnya
menghasilkanmaut.

16Saudara-saudari yang saya kasihi, janganlah berpikir salah tentang
hal ini: 17 Allah adalah sumber segala pemberian yang baik dan yang
sempurna. Segala berkat itu turun dari Allah Bapa yang menciptakan
semua benda penerang di langit. Tetapi Dia bukan seperti bulan— yang
cahayanya tidak tetapdan seringberubah-ubah. 18Sebagai contohpem-
berian yang sempurna itu: Allah sudah memilih kita untuk menerima
kelahiran barumelalui berita keselamatan yang benar dari Dia, supaya
kita yang percaya akan berita itu menjadi umat kepunyaan Allah yang
istimewa.‡

Jadilah pelaku Firman Allah, jangan hanya pendengar saja
19 Saudara-saudari yang saya kasihi, ini penting! Hendaklah setiap

kita selalu lebih suka mendengar daripada berbicara. Dan tidak boleh
cepat marah. 20 Karena waktu kita bertindak dalam keadaan marah,
pasti kita tidak bertindak sesuai dengan kemauan Allah. 21Oleh karena
itu, marilah kita membuang segala sesuatu yang masih terdapat dalam
hati kita yang kotor, najis, atau jahat. Lalu dengan rendah hati, mari
kita menerima ajaran benar yang ditaburkan Allah di dalam hati kita
masing-masing— yaitu Firman-Nya yang berkuasa untuk menyela-
matkan kita.

22 Tetapi hendaklah kita menjadi pelaku Firman-Nya. Janganlah
kita menipu diri kita sendiri dengan berpikir, “Bagi saya mendengar
Firman-Nya saja sudah cukup!” 23Karena siapa yang hanyamendengar
ajaran Allah tetapi tidak melakukannya, dia sama saja seperti orang
yangmengamat-amatimukanya sendiri pada cermin. 24Tetapi sesudah
mengamat-amatinya ada sedikit kotoran di pipinya, dia langsung pergi

† 1:12 mahkota kemenangan Kata yang diterjemahkan ‘mahkota’ di sini bukanmenunjukkan
mahkota seorang raja yang dibuat dari emas, tetapi lingkaran ranting pohon zaitun— seperti
menjadi tanda pemenang dalam pertandingan olah raga pada zaman itu. Penafsir berbeda
pendapat kalau kata ‘mahkota’ di sini hanya kiasan saja yang menunjukkan hadiah kehidupan
yang selama-lamanya, atau umat Allah benar-benar akanmenerimamahkota seperti itu waktu
masuk surga. Lihat juga 2Tim. 4:8; 1Ptr. 5:4; Why. 2:10. ‡ 1:18 umat kepunyaan Allah yang
istimewa Secara harfiah, “buahan yang pertama” atau “hasil (panen) yang pertama.” Dalam
Perjanjian Lama istilah ini dipakai untuk hasil panen berupa gandumdan sayur yang diberikan
sebagai ucapan syukur kepada Allah. Dan anak pertama dari hewan atau pun anak sulung
laki-laki memakai istilah yang sama. Anak pertama dari hewan dikurbankan kepada Allah,
sedangkan setiap anak sulung laki-laki dari orang Yahudi ditebus dengan persembahan uang.
Lihat Kel. 22:29, Im. 23:9-14; Ul. 26:1-11.
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dan lupa membersihkan kotoran itu! 25 Sedangkan siapa yang men-
dalami dan merenungkan Hukum TUHAN yang sempurna dan yang
memberikan kebebasan§— bukan hanya mendengar dan melupakan-
nya dengan cepat tetapi menjadi pelaku Hukum TUHAN, dialah yang
akan diberkati Allah dalam segala hal yang dia lakukan.

26Karenaorangyangberpikirbahwadia sudahhidupbaik sesuaiden-
gan peraturan agamanya, tetapi dia tidak menguasai lidahnya sendiri,
dia adalah orang yang hanya berpura-pura baik, yang sudah menipu
dirinya sendiri. Karena cara beragama semacam itu percuma saja.
27 Cara beragama yang 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.

2
Mengasihi dan mengasihani semua orang tanpa pilih kasih karena

kedudukanmereka
1 Saudara-saudari, bagi kita yang percaya kepada Penguasa kita,

Kristus Yesus yang mulia, kita tidak boleh pilih kasih berdasarkan
kedudukan orang. 2 Sebagai contoh, ketika dua orang masuk ke dalam
pertemuan kalian— yang satu adalah orang kaya yang memakai paka-
ian yang sangat 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
danberkata kepadanya, “Silakandudukdi 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, je-
laslah bahwa kalianmerasa diri hebat untukmembeda-bedakan orang,
walaupun hal itumasih berdasarkan ukuran duniawi dan pikiran yang
jahat!

5 Tetapi coba pikir, Saudara-saudari yang saya kasihi! Ternyata Allah
sudah memilih banyak orang miskin secara jasmani untuk menjadi
kaya secara rohani! Karena mereka percaya penuh kepada Kristus,
dan melalui percaya itulah mereka memperoleh hak untuk menjadi
warga kerajaan Allah— sesuai dengan janji-Nya kepada setiap kita
yang mengasihi-Nya. 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 untukmerampas hak ataumilik kita. 7Danmerekalah yang
suka menjelek-jelekkan nama baik Yesus, yang menjadikan kita milik-
Nya.

8 Tetapi kalau setiap kalian menaati Hukum Kasih yang diberikan
oleh Raja kita Yesus, maka kamu akan melakukan yang benar— yaitu
perintah yang tertulis di dalam Kitab Suci,
“Kasihilah sesamamu sama seperti kamumengasihi dirimu sendiri.”✡
9Tetapi kalaukamupilihkasihkarenakedudukanorang, ternyatakamu
berdosa karenamelanggar HukumKasih itu.
§ 1:25 Hukum TUHAN…memberikan kebebasan Yang Yakobusmaksudkan dijelaskan di Yak.
2:8-13. Lihat juga Gal. 1:1, 13-14; 6:2; Rom. 13:10. ✡ 2:8 Im. 19:18
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10 Ingatlah bahwakalau seorang bisamenaati seluruhHukumTaurat,
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
contoh, Allah menyuruh kita dalam Hukum Taurat, “Jangan berzina”
dan “Jangan membunuh.” Jadi, kalau kamu tidak berzina tetapi mem-
bunuh seseorang, kamu sudah menjadi pelanggar Hukum Taurat—
bukan hanya pelanggar hukum tentangmembunuh itu.

12 Oleh karena itu, hendaklah kita berbicara dan menjalani hidup
kita sebagai orang-orang yang Kristus akan adili sesuai dengan Hukum
Kasih-Nya— yaitu Hukum yang memberikan kebebasan.* 13 Karena
pada Hari Pengadilan, siapa yang tidak menunjukkan belas kasihan
kepada sesamanya juga tidak akan dikasihani oleh Tuhan. Tetapi kalau
kita menjadi orang yang berbelas kasih, maka kita tidak perlu takut
terhadap Hari Pengadilan!

Keyakinan kita dilengkapi dan dibuktikan lewat perbuatan baik
14 Saudara-saudari, kalau seseorang dari antara kita berkata, “Saya

percaya penuh kepada Kristus,” tetapi dia tidak melakukan apa-apa
yang menunjukkan bahwa dia sebagai orang yang percaya penuh
kepada-Nya, berarti ucapannya itu omong kosong saja. Kita disela-
matkan tidak hanya berdasarkan ucapan seperti itu! 15 Coba pikirkan
contoh ini: Ada saudara-saudari yang hari ini membutuhkan pakaian
dan makanan. 16 Lalu kamu yang sudah berkelebihan dalam hal
makanan dan pakaian berkata kepadanya, “Selamat jalan! Semoga
Allah memberi pakaian dan makanan kepadamu”— tetapi kamu sama
sekali tidak membagikan apa-apa kepadanya, maka kata-katamu itu
omong kosong saja. 17 Begitu juga dengan hal percaya penuh: Kalau
keyakinankita itu tidakdinyatakan lewat perbuatan,maka itu tidakada
artinya.

18 Tetapi akan ada orang yang menentang saya dengan berkata,
“Tetapi saya tidak seperti kamu! Saya percaya penuh tanpa harusmem-
buktikannya 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 pernahmembuk-
tikannya? Saya yakin kita lebih baik membuktikan kepercayaan kita
kepada Kristus lewat kasih dalam perbuatan!” 19 Sebagai contoh, kamu
mengatakanbahwakamumempunyai kepercayaankarenakamuyakin
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 menyela-
matkan mereka dari neraka. 20 Janganlah begitu bodoh! Kalau kamu
masih memerlukan bukti bahwa kepercayaan yang tidak ditunjukkan
lewatperbuatan tidakadaartinya, pikirkanlahcontoh ini: 21Pastinenek
moyang kita Abraham diterima oleh Allah sebagai orang benar karena
perbuatannya — yaitu ketika Allah melihat bahwa Abraham sudah
siap mengurbankan anaknya Isak di atas mezbah. 22 Jadi, kita bisa
melihat bahwa kepercayaan dan perbuatan Abraham bekerja sama.
Maksudnya, kepercayaannya dilengkapi karena ada perbuatan yang

* 2:12 Hukum… kebebasan Lihat Yak. 1:25 serta catatannya.
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membuktikannya. 23 Itulah yang dimaksudkan ayat Kitab Suci yang
mengatakan,
“Abrahampercaya kepada janji Allah, dan karena itu dia diterimaAllah

sebagai orang benar.”✡
Karena itulah dalam Kitab Suci tertulis dia sebagai “Sahabat Allah.”
24 Jadi jelaslah bahwa kita dibenarkan di hadapan Allah lewat per-
buatan 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 per-
buatannya ketika dia mengajak mereka berdua pulang melalui jalan
lain, dan karena itu dia diterima sebagai perempuan yang benar dan
diselamatkan.✡

26Ketika seseorang tidak bernapas lagi, berarti dia sudahmati. Begitu
juga kalaumengaku percaya penuh kepada Kristus tetapi tidakmenun-
jukkan keyakinannya lewat perbuatan yang baik. Hal itu percuma saja!

3
Jagalah kata-katamu

1 Saudara-saudariku, sebaiknya janganlah banyak dari antara kalian
yang menjadi guru Firman TUHAN. Karena kalian tahu bahwa Allah
akanmengadili para guru Firman-Nya dengan ukuran yang lebih berat.
2 Tentu setiap kita banyak melakukan kesalahan! Tetapi kalau ada
orang yang tidak pernah mengatakan sesuatu yang salah, dia orang
yang sempurna. Kalau dia bisa melakukan hal itu, berarti dia mampu
mengendalikan seluruh tubuhnya. 3 Sebagai contoh, kita bisa men-
gendalikan seluruh tubuh kuda kalau kita bisa menguasai mulutnya.
Karena itulah kekang dipasang pada mulut kuda. 4Begitu juga dengan
kapal. Kapal memang besar sekali dan dibawa oleh angin yang keras,
tetapi yang mengendalikan kapal besar itu adalah kemudi kecil. Dan
orang yang memegang kemudilah yang menentukan ke mana kapal
itu pergi. 5 Begitu juga dengan lidah kita. Meskipun lidah hanya
bagian kecil dari tubuh kita, tetapi kita bisa memakai lidah itu untuk
menyombongkandiri danmenyakiti hati saudara-saudari kita! Biarpun
kecil, tetapi bisa merusak banyak hal— sebagaimana hutan yang luas
bisa terbakar hanya karena lidah api yang kecil. 6 Memang pantas
menggambarkan lidah sebagai api! Karena semua kejahatan dunia ini
seperti tersimpan dalam lidah kita. Dan seperti racun, kejahatan itu
menular dari situ untukmerusak seluruh tubuh kita. Lidah kita seperti
lidah api neraka! Maksud saya, iblis bisamenyalakan api besarmelalui
lidah kita. Dan bagaikan satu lidah api bisa menjalar dan membakar
hutan luas, begitu pula seluruh hidup kita bisa tercemar hanya karena
lidah.

7 Ternyata manusia sudah bisa menjinakkan hampir setiap jenis
binatang, burung, binatang merayap, dan binatang laut, 8 tetapi tidak
ada seorang pun yang bisa 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
manusia yang sudah diciptakan oleh TUHAN supaya mencerminkan
✡ 2:23 Kej. 15:6; 2Taw. 20:7; Yes. 41:8 ✡ 2:25 Yos. 2:1-21
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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
menghasilkan buah zaitun. Pohon anggur tidak bisa menghasilkan
buah ara. Dan air tawar tidakmengalir dari sumber air asin.

Sifat-sifat hikmat yang dari Allah
13 Siapa yang merasa dirinya pintar dan bijaksana, biarlah dia tun-

jukkan melalui cara hidup dan perbuatan yang baik yang dilakukan
dengan rendah hati. Kalau kamu bijak, kamu juga akan rendah hati.
14 Tetapi kalau dalam hatimu masih ada iri hati, dendam, dan sikap
mementingkan diri sendiri, janganlah kamu berpikir, “Saya ini san-
gat bijaksana.” Karena ternyata pikiranmu itu keliru, 15 dan kebi-
jaksanaanmu bukan hikmat yang berasal dari Allah. Kamu hanya
mempunyai kebijaksanaan duniawi, yang berasal dari keinginanmu
sendiri dan dari roh-roh jahat. 16Karena, kalau kamumasih iri hati dan
mementingkan diri sendiri, berarti hidupmu masih kacau dan kamu
masih bisa melakukan kejahatan apa saja. 17 Sedangkan hikmat yang
benar-benar datang dari Allahmemimpin kita untuk hidup seperti ini:
Pertama-tama suci, selanjutnya berdamai dengan sesama,
lemah-lembut, dan terbuka untukmengikuti kemauan orang lain.
Hikmat jugamemimpinkitauntukmerasabelaskasihankepadasesama

kita
dan tetap berbuat baik kepadamereka.
Hikmat dari Allah juga selalu jujur dan tidak pilih kasih.

18 Sungguh diberkati Allah orang yang bekerja untuk mendatangkan
damai! Dia itulah yang betul-betul berhikmat, dan hasil hikmat itu pasti
akanmenjadi 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 menguasai dirimu? 2 Kamu mengingini
sesuatu, tetapi tidak bisa mendapatkannya. Lalu kamu iri hati kepada
teman yang mempunyainya, sampai kamu siap melakukan apa saja
untukmendapatkan barang itu— seperti bertengkar, berkelahi, bahkan
membunuh. Karena inilah kamu tidakmendapatkan barang itu: Kamu
lupa memintanya dari Allah dalam doa! 3Atau kamu sudah berulang-
ulang memintanya kepada Allah, tetapi Dia tidak menjawab doamu.
Hal itu terjadi karena kamu memintanya dengan alasan yang salah—
karena kamumaumenggunakannya untuk kesenangan dirimu sendiri.

4 Kamu sama seperti pelacur! Memang pelacur tidak mau setia
kepada satu laki-laki, dan begitu juga kamu tidak mau setia kepada
Allah! Seharusnya kamu tahu kalau bersahabat dengan hal-hal yang
duniawi berarti memusuhi Allah. Sekali lagi saya ulangi: Kamu yang
mau bersahabat dengan dunia ini, berarti kamu menjadikan dirimu
musuhnya Allah. 5 Atau mungkin kamu menganggap ayat Kitab Suci
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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.”*

6Tetapi kenyataannya, kebaikan hati Allah semakin lebih besar kepada
kita, seperti yang dikatakan dalam Kitab Suci,
“Allah menentang orang yang sombong, tetapi Dia baik hati kepada

orang yang rendah hati.”✡
7 Karena itu, taatlah kepada Allah. Lawanlah iblis, maka dia akan

lari dari kamu. 8Mendekatlah kepada Allah, maka Dia akan mendekat
kepadamu. Hei kamu orang berdosa, jangan lagi menggunakan
tanganmu untuk berbuat dosa! Murnikanlah hatimu kembali, oleh
karenakamubelummenetapkankalaukamu tetapmengikutAllahatau
mengikut arus dunia ini. 9 Bertobatlah sungguh-sungguh dengan hati
yang sedih, menyesal, dan menangis. Daripada bersenang-senang dan
gembira, lebih baik kamumeratap karena keadaan rohanimu.

10 Rendahkanlah dirimu di hadapan TUHAN, maka Dia akan men-
gangkat 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 untukmenghakimi sesamamu, tetapi juga untuk berkata,
“Hukum TUHAN itu perlu diubah.” Bukan urusanmu untuk mengubah
perintah TUHAN, tetapi tugasmu adalah untuk menaati Hukum Kasih
itu! 12Hanyaada satuHakimyangberhakmenentukanHukumbagi kita
—yaituAllah, bukankamu! Dialahyangberkuasamenyelamatkanatau
membinasakan. Karena itu kamu tidak boleh lagi mencela sesamamu!

Hormati dan taatilah Allah dalam rencana-rencanamu
13Hai Saudara-saudari yang berkata, “Hari ini atau besok kami akan

pergi ke suatu kota, lalu berdagang di sana selama satu tahun, dan
pasti kami akanmendapat uang yang banyak,”— 14padahal kamu tidak
tahu apa-apa tentang hidupmu besok! Hidupmu hanya seperti asap
— sebentar ada, sebentar lagi hilang. 15 Jadi sebaiknya kamu berkata
seperti ini: “Kalau TUHAN menghendakinya, kami akan hidup dan
akan melakukan ini atau itu.” 16 Tetapi dalam rencana yang tadi itu,
ternyata kamu sombong dan mengandalkan kekuatan sendiri. Semua
kesombongan seperti itu adalah salah.

17 Siapa yang mengetahui apa yang benar untuk dilakukan tetapi
tidakmelakukannya, maka dia berdosa.

5
Celakalah orang kaya

* 4:5 Kutipan Bahasa Yunani tidak menunjukkan kalau ‘roh’ tersebut adalah Roh Allah atau
roh manusia. Kalau mengikuti tafsiran yang menganggap ‘roh’ tersebut adalah ‘roh manusia’,
makakutipanYakobusbisaditerjemahkan, “bahwarohyangAllahbuatberdiamdidalamsetiap
tubuhmanusia penuh dengan iri hati.” Dan persoalan dibuatmenjadi lebih sulit karena kurang
jelas ayat mana dari PL yang Yakobus maksudkan, tetapi banyak penafsir memilih Kel. 20:3-5;
34:14. ✡ 4:6 Ams. 3:34
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1Hei orang-orang kaya, celakalah kamu!* Menangislah dan merata-
plah, karena Allah sudah siap menghukummu dengan kesusahan yang
berat! 2WaktuAllahmendatangkanhukuman itu atas kamu, sepertinya
semua kekayaanmu itu sudah menjadi sampah dan pakaianmu yang
indah itu sudah dimakan ngengat. 3Hartamu yang terbuat dari emas
dan perak sudah tidak berharga lagi! Bahkan hartamu itu menjadi
bukti di mata Allah bahwa kamu tidak jujur! Kamu menimbun harta
hanya untuk dirimu sendiri saja tanpa peduli kepada sesamamu yang
kekurangan. Jadi hartamu itu akan menjadi seperti penyakit yang
akan menghancurkan dan membakar tubuhmu sendiri seperti api.
4 Bukti ketidak-jujuranmu nyata di mata TUHAN, karena upah orang-
orang yang sudah beberapa bulan lalu bekerja di ladangmu masih
ada di dalam dompetmu. Dan sekarang keluhan-keluhan mereka yang
sudah menuai hasil ladangmu sudah didengarkan oleh TUHAN Yang
Mahakuasa.

5 Selama hidupmu di dunia ini, kamu sudah terbiasa dengan gaya
hidupmuyangmewahdanapa saja yangkamu inginkanharus tercapai.
Jadi akhirnya kamu sudah menjadi gemuk seperti hewan peliharaan
yangsiapdipotonguntukpestamakan. Haribesaruntukkamudipotong
sudah tiba! 6 Allah melihat waktu kamu menggunakan kuasamu un-
tuk menginjak-injak hak orang-orang yang tidak sanggupmelawanmu.
Lewat ketidak-jujuranmu, kamu seperti sudah membunuh mereka!
Celakalah kamu!

Bersabarlah dan bertahan dalam keyakinan
7 Jadi Saudara-saudari, karena Allah mengetahui segala kesusahan

kita, bersabarlah sampai Tuhan Yesus datang kembali. Sebagai con-
toh, pikirkanlah para petani yang dengan begitu sabar menantikan
turunnya hujan sesudah musim tanam dan sebelum musim panen.
8 Demikian jugalah kalian masing-masing: Sabarlah dan kuatkanlah
hatimu, karena Tuhan segera datang.

9 Saudara-saudari, janganlah kita saling mencari dan saling mem-
bicarakan kesalahan dan kelemahan saudara-saudari kita. Lihat!
Kedatangan Hakim yang adil Kristus sudah dekat, dan Dia akan
menjatuhkan hukuman yang lebih berat kepada mereka yang suka
melakukan hal yang seperti itu.✡

10 Saudara-saudari, marilah kita meneladani para nabi yang diutus
Tuhan untuk menyampaikan berita-Nya kepada nenek moyang orang
Yahudi. Mereka tetap bersabar, biarpun mereka sering dianiaya dan
banyak menderita. 11 Ingatlah bahwa sekarang kita sangat menghor-
mati mereka karena mereka bertahan dalam penderitaan itu. Antara
lain, Ayub menjadi contoh orang yang terus kuat. Dan kalian sudah
tahu bagaimana akhirnya Allah memberkati dia, karena Tuhan penuh
dengan belas kasihan dan baik hati.

* 5:1 Ayat 1-6Banyakpenafsir berkata bahwadalambagian ini Yakobusmenulis tentang orang
kaya dengan cara yangmirip dengan yang dikatakan para nabi dalam Perjanjian Lama— yaitu
dia menulis teguran keras dan menyampaikan hukuman Allah atas orang-orang yang belum
menjadi pengikut Kristus dan yang tidak menerima surat ini. Yakobus menulis dengan cara
itu untuk menghibur orang-orang miskin yang menerima surat ini dan sebagai peringatan
kepada para pengikut Kristen supaya menggunakan kekayaannya untuk menolong sesama.
Bandingkan dengan Yes. 13:1-22 dan Amos 1:3–2:3. ✡ 5:9 Mat. 7:1
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Menghormati Allah dalam perkataan dan janji
12 Saudara-saudari, hal ini sangat penting: Waktu kamu men-

gatakan sesuatu atau berjanji tentang sesuatu, janganlah menguatkan
perkataan atau janjimu itu dengan bersumpah atas nama apapun. Jadi
janganmenyebut surga atau bumi sebagai saksi atas sumpahmu. Kalau
hal yang dibicarakan itu benar, cukup kamu katakan saja, “Ya, itu be-
nar.” Kalau hal itu salah, katakan saja, “Itu tidak benar.” Karena setiap
kali kamu berkata sesuatu dengan sumpah, TUHAN akan mengadili
kamu kalau apa yang kamu sumpahkan itu tidak benar.✡

Memuliakan Allah dalam segala keadaan, dan khususnyawaktu sakit
13 Siapa di antara kita yang menderita, hendaklah dia berdoa. Siapa

di antara kita yang bersukacita, hendaklah dia bernyanyi memuji
TUHAN. 14 Siapa di antara kita yang sakit, hendaklah dia memanggil
para penatua jemaat, supayamerekamendoakannya danmengoleskan
minyak† kepadanya sebagai peringatan bahwa mereka sudah memo-
honTuhanYesus untukmenyembuhkannya. 15Danapabila doamereka
didasari oleh percaya penuh bahwa Tuhan Yesus sedang menyem-
buhkan dia, maka Tuhan akan menjawabnya.✡ Tuhan akan men-
guatkan dan menyembuhkannya. Dan kalau penyakitnya disebabkan
karena dosa-dosanya, atas doa mereka bersama, orang itu akan di-
ampuni Tuhan.‡ 16Karena itu sayamendorong supaya setiap kita saling
mengakui dosa dan kelemahan kita supaya bisa saling mendoakan.
Dengan demikian kita akan diampuni dan disembuhkan. Karena doa
orang benar sangat berkuasa dan besar pengaruhnya. 17 Sebagai
contohnya, Elia adalah orang biasa yang sama seperti kita. Tetapi
dia berdoa dengan sungguh-sungguh supaya hujan tidak turun, dan
ternyata hujan tidak turun di negeri itu selama tiga tahun enam bulan!
18Lalu ketika Elia berdoa lagimeminta hujan, lalu hujan pun turun, dan
tanaman di ladang tumbuh kembali.

19-20Saudara-saudari yang sayakasihi, ingatlahhal ini: Kalau ternyata
salah satu dari antara kita sudah mengikuti jalan sesat, tetapi saudara
atau saudari yang lain memimpin dia kembali kepada ajaran dan cara
hidup yang benar, berarti saudara atau saudari itu yang mengasihani
danyangmemimpindiakembali sudahmenyelamatkandiadarineraka
dan membuka jalan baginya sehingga dosa dan kesalahannya yang
banyak itu diampuni.✡

✡ 5:12 Mat. 5:33-37 † 5:14 minyak Kata yang Yakobus tulis bisa diterjemahkan ‘minyak’
atau ‘minyak zaitun’. Pada zaman Yakobus tidak ada banyak pilihan minyak, dan minyak
zaitun dipakai untuk bahan bakar lampu, memasak makanan, sebagai obat luka, mengoles ke
kepala atau badan untuk persiapan pesta, mengurapi raja atau nabi, dan pada ayat ini sebagai
peringatan akan doa para penatua dan bahwa Allah hadir dan bekerja. ✡ 5:15 Mat. 7:7-11;
21:22; Yak. 1:6 ‡ 5:15 kalau penyakitnya disebabkan … Ayat ini tidak boleh dipakai untuk
berkatabahwa semuapenyakit datangakibat dosa si penderita. Ingatlah ceritaAyubdanPaulus
di 2 Kor. 12:7-10. Tetapi ayat ini berkata ‘kalau’, karena memang ada sebagian penyakit yang
disebabkan dosa kita sendiri. ✡ 5:19-20 Mat. 18:15; Gal. 6:1-2; 1Ptr. 4:8
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Surat Petrus yang pertama
1Kepada yang kekasih umat pilihan Allah:
Salam dari Petrus, rasul Kristus Yesus.
Saya menulis surat ini secara khusus untuk kalian yang karena per-

caya kepada Yesus sudah dianiaya sehingga kalian terpaksa mening-
galkan daerah Yahudi. Jadi sekarang kalian tinggal sebagai pendatang
di beberapa provinsi di kerajaan Romawi— yaitu di Pontus, Galatia,
Kapadokia, Asia, dan Bitinia. 2 Sejak semula sesuai dengan rencana
Allah Bapa, Dia sudahmemilih kalian, supaya kalian disucikan melalui
pekerjaan Roh Kudus. Dan secara rohani melalui Roh Kudus dan
melalui darah* Kristus Yesus kalian sudah diberi tanda menjadi milik
Allah. Danolehkarena itu kalianmenjadi orang-orang yang taat kepada
Allah.
Doa saya, Allah akan selalu baik hati kepada kalian masing-

masing dan menjagamu supaya kamu hidup dengan tenang dalam
perlindungan-Nya.

Harapan kita di dalam Yesus yang hidup
3TerpujilahAllah, Bapadari Penguasa kitaKristus Yesus! Oleh karena

belas kasihan-Nya yang luar biasa, Dia memberikan hidup yang baru
kepada kitamelalui Anak-Nya yang sudah hidup kembali dari kematian
— sehingga kita memiliki harapan yang pasti berdasarkan Yesus yang
sudah hidup kembali. 4 Dan harapan kita adalah untuk menerima se-
mua berkat yang sudahAllah sediakan bagi kita anak-anak-Nya. Semua
berkat itu tersimpan di surga, dan tidak bisa rusak atau busuk, dan
keindahannya tidak akanhilang. 5Karena kalian sudahpercaya kepada
Yesus, maka Allah dengan kuasa-Nya yang besar, terus menjaga kalian
sampai kalian mencapai keselamatan yang sudah Allah sediakan bagi
kita dan yang sudah siap dinyatakan kepada kita pada hari terakhir.

6 Jadi pengharapan kita itu membuat kita sangat bersukacita,
walaupun sementara ini ada banyak kesempatan untuk merasa sedih.
Karena dalam kehendak TUHAN, kita sedang mengalami berbagai
macam kesulitan. 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 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. 8Kalianmemang 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

* 1:2 melalui darah … diberi tanda … Secara harfiah, “dipercik dengan darah.”
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kepada Kristus Yesus akan mencapai apa yang kita harapkan— yaitu
kita mendapatkan hidup yang selama-lamanya.

10 Pada zaman dulu nabi-nabi sudah berusaha dengan tekun dan
teliti untuk lebih mengerti bagaimana caranya manusia diselamatkan.
Biarpun mereka tidak mengerti sepenuhnya, mereka masih terus
menyampaikan berita keselamatan yang dari Allah itu— bahwa kita
diselamatkan hanya oleh karena kebaikan hati Allah. 11Nabi-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 disampaikan oleh Roh Kristus yang ada di
dalam diri mereka, “Ketika Kristus datang nanti, kenapa Dia ditetapkan
untuk banyak menderita sebelum Dia dimuliakan?” 12 Tetapi Roh
Kristus hanyamenjawab bahwa berita tentang rencana Allah itu bukan
untuk diri mereka sendiri. Tetapi sebenarnya mereka bekerja untuk
melayani kita, untuk membuktikan kebenaran yang sudah kita dengar
melalui Kabar Baik. Sekarang Roh Kudus sudah dikirim dari surga, dan
dengan kuasa Roh-Nya, Kabar Baik itu sudah disampaikan kepada kita,
termasuk berita tentang rencana Allah. Bahkan para malaikat di surga
pun inginmengetahui lebih dalam tentang hal-hal itu.

Panggilan untuk hidup suci
13-14 Jadi, bersiaplah! Berjaga-jagalah dan kuasailah diri kalian

masing-masing. Dan taruhlah harapanmu sepenuhnya kepada Allah
Bapa, yang akan menunjukkan kebaikan hati-Nya kepada kita ketika
Kristus Yesus menyatakan diri-Nya kepada kita. Jadi hendaklah kita
hidup sebagai anak-anak Bapa yang taat kepada-Nya. Jangan kita
mundur lagi untuk memuaskan keinginan-keinginan kita yang lama.
Pada waktu kita hidup seperti itu, kita belummengenal Allah. 15Tetapi
sekarang hendaklah kita suci dalam segala kelakuan kita, sama seperti
Allah yang sudah memanggil kita adalah suci. 16 Karena ada tertulis
di dalam Firman TUHAN, “Hendaklah kalian hidup suci, karena Aku
suci.”✡

17 Sebaiknya kita ingat bahwa Dia yang kita sebut ‘Bapa’ pada saat
kita berdoa tidak membeda-bedakan orang. Dia akan menghakimi kita
semua sesuai dengan perbuatan kita masing-masing. Jadi hendaklah
kita hidup dengan hormat dan takut kepada-Nya selama kita hidup
sebagai pendatang di dunia ini. 18Karena kita tahu bahwa Allah sudah
membayar lunas untuk membebaskan kita dari kehidupan kita yang
sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang kita. Dan bayarannya
tidakmemakai 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. 20TugasKristus itu sudahditentukanolehAllah sebelum
dunia ini diciptakan, tetapi baru saja Diamenunjukkan diri-Nya supaya
kita bisa diselamatkan. Kedatangan Kristus itu menunjukkan bahwa
akhir zaman dari dunia ini sudah mulai. 21 Jadi melalui Kristus kita
percaya kepada Allah, yang sudah menghidupkan Dia dari kematian
dan memberikan kemuliaan kepada-Nya. Karena itulah kita percaya
danmenaruh harapan kita sepenuhnya kepada Allah.
✡ 1:16 Im. 11:44, 45; 19:2; 20:7
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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 seimankita. Jadimarilah kita salingmengasihi dengan
sungguh-sungguh dan dengan sepenuh hati. 23 Karena kita sudah
menjadi manusia yang baru. Kita sudah dilahirkan kembali karena
sudahmenerimaFirmanAllah, danFirman itubertumbuhdidalamhati
kita. Firman Allah tidak mungkin binasa, tetapi tetap berlaku sampai
selama-lamanya. 24Hal itu sesuai dengan apa yang tertulis dalam Kitab
Suci:
“Setiapmanusia seperti rumput saja,

yang cepat layu lalu mati.
Dan kemuliaanmanusia itu adalah seperti bunga-bunga tanaman liar,

yang cepat rontok dan hilang.
25Tetapi Firman Allah tetap berlaku untuk selama-lamanya.”✡
Dan tentu saja Kabar Baik yang sudah diberitakan kepada kalian terma-
suk Firman Allah yang ‘tetap berlaku’ itu!

2
Yesus bagaikan batu fondasi yang terutama bagi kita

1 Karena itu, lepaskanlah dirimu dari segala macam kejahatan. Jan-
gan kalian berbohong, jangan berpura-pura bahwa kamu lebih baik
dari orang lain, jangan iri hati, dan jangan membicarakan tentang
kesalahan orang lain. 2-3 Sebagaimana bayi yang baru lahir yang selalu
haus akan air susu murni dari ibunya, begitu juga kalian hendaklah
selalu haus akan pelajaran rohani yang benar— yaitu yang terdapat
dalam Firman Allah. Karena dalam Firman Allah dikatakan seperti ini,
“Kalian sendiri sudahmerasakankebaikanTUHAN.”✡Dengandemikian
kalian akan semakin dewasa rohani sampai pada hari Allah menyela-
matkan kita dari dunia ini.

4 Karena kita sekarang semakin mendekat kepada Tuhan Yesus.
Biarpun manusia menganggap Dia tidak berguna, Allah sangat meng-
hargai Dia, dan memilih Dia untuk menjadi seperti batu fondasi yang
terutamadalamRumahAllah. Bagi kita, Dia sudahmenjadibatu fondasi
yang hidup. 5Dan setiap kita juga seperti tiang-tiang dan kayu-kayu lain
yang Allah pakai untuk membangun Rumah-Nya, sampai kita menjadi
tempat tinggal Roh Allah sendiri. Dan di dalam Rumah-Nya itu, kita
menjadi imam-imam yang melayani Allah. Tugas kita sebagai imam
adalah untuk membawa persembahan-persembahan rohani kepada-
Nya, yang Allah terima karena kita sudah bersatu denganKristus Yesus.
6Hal ini sesuai dengan apa yang tertulis dalam Firman TUHAN,
“Lihatlah, Akumemilih sebuah batu yang sangat Aku hargai,

yang Aku letakkan sebagai batu fondasi di Rumah-Ku di
Yerusalem.*

Semua orang yang percaya kepada-Nya tidak akanmerasa kecewa.”✡
7 Jadi bagi kita yang percaya kepada Yesus, Dia sangat berharga. Tetapi
bagi semua orang yang tidak percaya, terjadilah kepadamereka seperti
Firman Allah ini:
“Batu yang dianggap tidak berguna oleh tukang-tukang bangunan
✡ 1:25 Yes. 40:6-8 ✡ 2:2-3 Mzm. 34:9 * 2:6 Yerusalem Petrus memakai nama lain untuk
Yerusalem— yaitu Sion. ✡ 2:6 Yes. 28:16
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sudah dijadikan Allah sebagai batu fondasi yang terutama.”✡
8Dan ada ayat lain yangmengatakan,
“Batu itu akanmenyebabkan banyak orang jatuh,

seperti ketika seseorang yang sedang berjalan terkena sesuatu se-
hingga dia jatuh.”✡

Mereka jatuh karena tidak mau percaya dan mengikuti Firman Allah.
Itulah yang sudah ditentukan Allah bagi mereka.

9 Tetapi kita sudah dipilih Allah menjadi umat-Nya yang istimewa,
bangsa yang suci, dan imam-imam 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
Dia memanggil kita keluar dari kegelapan masuk ke dalam terang-Nya
yang luar biasa. 10 Jadi kitalah yang dimaksudkan oleh ayat Firman
Allah yang tertulis begini,
“Dulu kalian bukanmilik Allah,

tetapi sekarang kalian sudahmenjadi milik-Nya yang istimewa.
Dulu Allah tidakmengasihani kalian,

tetapi sekarang kalian sudah menjadi orang-orang yang Dia kasi-
hani.”✡

Hidup sebagai warga kerajaan Allah
11 Saudara-saudari yang saya kasihi, kita ini seperti pendatang dan

orang yang tidak menetap di dunia ini. Karena itu saya mohon supaya
kalian masing-masing tidak mengikuti keinginan-keinginan badanimu
yang jahat. Keinginan-keinginan itulahyangberperangmelawankeing-
inan jiwa kita. 12 Karena sekarang kita berada di antara orang-orang
yang belum mengenal Allah, dan mereka menuduh kita sebagai orang
jahat. Jadi kita perlu menunjukkan kelakuan baik kita kepada mereka,
dan akhirnya mereka bisa sadar dan bertobat. Dengan begitu mereka
akanmemuji Allah ketikamerekamelihat Dia pada hari terakhir.

13 Supaya nama baik Penguasa kita Kristus Yesus tidak tercoreng,
hendaklah kita taat kepada semua penguasa pemerintah di dunia ini
— baik kepada kepala negara sebagai penguasa tertinggi 14 dan juga
kepada wakil-wakilnya yang dia tugaskan untuk menghukum orang-
orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat
baik. 15 Karena kemauan Allah untuk kita adalah supaya melalui
perbuatan-perbuatan kita yang baik, kita 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 dan termasuk orang yang dipilih oleh Allah, jadi tidak apa-apa
kalau saya berbuat dosa.” Sebaliknya, kita harus menganggap diri kita
adalah hamba kepunyaan Allah. 17 Jadi kita harus menghormati semua
orang, mengasihi saudara-saudari seiman, hidup dengan rasa hormat
dan takut kepadaAllah, danhormat kepada kepala negara kita yang ada
di dunia ini.

Penderitaan Kristus sebagai contoh untuk kita ikuti
18 Setiap kalian yang sudah dijual kepada orang-orang kaya dan

bekerja sebagai budak mereka, hendaklah kalian mengikuti kemauan
✡ 2:7 Mzm. 118:22 ✡ 2:8 Yes. 8:14-15 ✡ 2:10 Hos. 2:23
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mereka dengan penuh rasa hormat— bukan saja pada waktu mereka
bersikap baik, tetapi juga pada waktu mereka bersikap kejam. 19Kalau
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, janganharap TUHANmemberkati kamu— biarpun
kamu hanya diam saja. Kamulah yang bersalah— bukan?! Tetapi kalau
kamu dibuat susah padahal kamu melayani dengan baik dan kamu
bertahan dengan sabar, Allah akan memberkati kamu. 21Untuk itulah
Allah memanggil kamu! Karena Kristus sendiri yang sudah menderita
bagi kita. Dan Dialah yang menjadi contoh bagi kita, supaya kita bisa
bertahan di dalam penderitaan seperti Dia.
22 “Dia tidak pernah berbuat dosa,

dan tidak ada seorang pun yang pernah mendengarkan Dia
menipu.”✡

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. 24 Yesus sudah menanggung
dosa-dosa kita di dalam tubuh-Nya sendiri di kayu salib, supaya secara
rohani kita mati terhadap kuasa dosa, dan hidup kembali menjadi
manusia baru yang hidup benar di hadapan Allah. Jadi melalui luka-
luka Yesus, kita sudah disembuhkan. 25Dulu kita hidup seperti domba
yang tersesat. Tetapi sekarangkita sudahkembali kepadaGembalayang
memelihara hidup kita!

3
Tentang hidup suami dan istri

1 Begitu juga setiap kalian istri-istri hendaklah kamu taat kepada
kemauan suamimu. Denganberbuat seperti itu, apabila ada suami yang
belum percaya kepada ajaran Kristus, dengan melihat cara hidupmu
saja dia bisa menjadi percaya. Kamu tidak perlu berbicara apa-apa
kepadanya, 2 karena setiap hari kamu bersaksi kepadanya lewat ke-
lakuanmu yang murni atas dasar hormat kepada Allah. 3 Janganlah ke-
cantikanmu hanya cantik luar saja, seperti menghias rambut, memakai
perhiasan emas, atau pakaian yang indah. 4 Tetapi biarlah kecan-
tikanmu merupakan hal-hal yang tidak kelihatan juga— yaitu kecan-
tikan yang keluar dari dalam hatimu. Maksudnya hati yang lemah
lembut dan tenang. Dan sampai kamu menjadi tua, kecantikan seperti
itu tidakakanhilangdan sangat berhargadimataAllah. 5Begitulah cara
yang dipakai oleh perempuan-perempuan yang suci pada zaman dulu
untuk menjadikan diri mereka cantik: Mereka bersandar kepada Allah
dan taat kepada kemauan suami mereka masing-masing. 6 Sebagai
contoh, Sara mengikuti kemauan Abraham danmemanggil dia “Tuan.”
Kalian masing-masing juga akan menjadi putri Sara, kalau kamu terus
berbuat baik dan tidak takut kepada ancaman apa pun dari suamimu
atau orang lain.

✡ 2:22 Yes. 53:9
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7 Begitu juga, para suami, hendaklah kalian masing-masing hidup
baik dengan istrimu, dan menyadari bahwa secara jasmani perem-
puan lebih lemah dari laki-laki. Dan kamu juga harus menghormati
istrimu, denganmengingat bahwa dia juga— lewat kebaikan hati Allah,
mewarisi hidup yang selama-lamanya. Kalau kamu tidakmenghormati
istrimu, maka doa-doamu tidak akan didengar dan tidak akan dijawab
oleh Allah.

Menderita karena berbuat benar
8 Jadi kesimpulannya, hendaklah kalian hidup dengan satu tujuan,

rendah hati, saling mengasihi, saling mengasihani, dan saling berbaik
hati sebagai saudara-saudari seiman. 9Ketika orang lain berbuat jahat
kepadamu, janganlah membalasnya dengan kejahatan. Ketika orang
lainmenghinamu, janganlahmembalasnyadenganbalikmenghinadia.
Tetapi berdoalah supaya Allah memberkati dia. Karena justru untuk
itulah kita dipanggil menjadi milik Allah yang istimewa: Supaya pada
waktu kamu dibuat susah, kamu membalasnya dengan memberkati.
Dengan begitu kamu juga akan diberkati oleh Allah di kemudian hari.
10Karena dalam Firman Allah tertulis seperti ini,
“Kalau kamu inginmenikmati hidup ini

danmengalami banyak hari yang penuh berkat,
kamu harus menjaga lidahmu supaya tidak berkata tipu,

dan supaya tidak berbicara yang jahat tentang orang lain.
11Kamu juga harus berhenti melakukan hal-hal yang jahat,

dan berusahamelakukan hal-hal yang baik.
Hendaklah kamumencari jalan lurus,

supaya kamu boleh hidup damai dengan orang lain.
12 Karena mata TUHAN selalu tertuju kepada orang yang hidupnya

benar,
dan telinga TUHAN selalu terbuka untuk mendengarkan doa
mereka,

tetapi tertutup untuk doa orang-orang yangmelakukan kejahatan.”✡
13Kalau kamu selalu bersemangat dan setia berbuat baik seperti itu,

tidak ada yang akanmembuat kamu susah. 14Tetapi kalau kamumasih
menderita karena melakukan hal-hal yang benar, ingatlah bahwa
TUHAN pasti akan memberkatimu. Dan ingatlah Firman TUHAN ini:
“Janganlahkamumerasa takut kepadamereka yangmengancamkamu.
Jangan merasa kuatir.”✡ 15 Dalam keadaan itu, tinggikanlah Kristus se-
bagai Penguasa penuh di dalam hidupmu. Dan hendaklah setiap kalian
selalu siapmenjawaborang-orang yangbertanya, “Kenapa kamumasih
berharap kepada Yesus?” 16 Tetapi hendaklah kamumenjawab dengan
lemah-lembut dan dengan rasa hormat. Dan jagalah supaya hatimu
tetap bersih. Dengandemikian, orang-orang itu yangmenceritakanhal-
hal yang tidak benar tentang kamu akan merasa malu sendiri ketika
mereka melihat bukti bahwa memang kelakuanmu baik karena kamu
melayani 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 kitamenderita karenamelakukan
hal-hal yang jahat, seharusnya kita malu.
✡ 3:12 Mzm. 34:13-17 ✡ 3:14 Yes. 8:12
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18 Karena Kristus adalah teladan bagi kita. Dia sendiri menderita
ketika Dia mati karena dosa-dosa kita. Dia yang tidak bersalah meng-
gantikan kita yang bersalah. Hal ini Dia lakukan untuk mendamaikan
kita dengan Allah. Tetapi sesudah Dia mati dibunuh secara jasmani,
Roh Allah menghidupkan 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 besar itu. Akhirnya tidak banyak— hanya
delapan orang saja yang masuk ke dalam kapal itu dan dibawa dengan
selamat melewati air banjir itu. 21 Air banjir itu menggambarkan air
baptisan untuk kita. Baptisan bukanuntukmembersihkan kotoran dari
tubuhkita. Tetapiwaktukita dibaptis, kita diselamatkankarenadengan
hati yang bersih kita berjanji kepada Allah, “Sekarang saya mau ikut
Kristus Yesus.” Lalu secara rohani kita ikut dikuburkandandihidupkan
kembali bersama-sama dengan Yesus. 22 Tetapi sekarang Yesus sudah
naik ke surga, dan di sana Dia sedang memerintah bersama dengan
Allah.* Dan Allah sudahmembuat semuamalaikat, 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 jugamenguatkandiri kitadenganpikiranyang samaseperti pikiran
Kristus. Karena orang yang menderita karena mengikut Yesus juga
sudahmemutuskan untuk berhenti berbuat dosa. 2Dengan begitu, sisa
waktumu untuk hidup di dunia ini, kamu tidak hidup sesuai dengan
keinginan secaramanusiaduniawi lagi, tetapimenurut kehendakAllah.
3 Karena sebelum mengikut Yesus, sudah cukup banyak waktu yang
kita buang dengan hidup secaramanusia duniawi yang tidakmengenal
Allah! Jadi kita tidak perlu lagi hidup seperti mereka yang terlibat
dalam segala macam dosa percabulan, dan mengikuti semua keingi-
nan badani, mabuk-mabukan, mengikuti pesta seks dan pesta mabuk-
mabukan, danmembuat hal-hal yang kotor sekali dalam penyembahan
berhala.

4 Orang-orang yang masih mengejar keinginannya ke sana kemari
merasa heran tentang kita dan berpikir, “Kenapa mereka tidak ikut
kita lagi?” Oleh karena itu, orang-orang itu menghina kita. 5 Tetapi
tidak lama lagi, mereka masing-masing harus memberi pertanggung
jawaban atas kejahatan mereka. Karena sekarang Allah sudah siap
mengadili semua orang— baik yang sudah mati maupun yang masih
hidup. 6Karena itulahKabarBaikdisampaikanolehKristus kepada roh-
roh itu di dalam dunia orang mati. Biarlah hal itu menjadi peringatan
untuk kita semua: Allah akanmengadili semuamanusia sesuai dengan
perbuatan kita masing-masing. Tetapi Kabar Baik disampaikan supaya
kita bisa hidup bersama Allah selama-lamanya.

* 3:22 memerintah bersama dengan Allah Secara harfiah, “adalah di sebelah kanan Allah.”
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Caramemakai kemampuan yang kita terima dari Allah
7Tidak lama lagi segala sesuatu akan berakhir. Karena itu hendaklah

kita menguasai diri dan menjaga pikiran kita supaya kita selalu siap
untuk berdoa. 8 Tetapi hal yang paling penting dari semuanya— yaitu
kita harus sungguh-sungguh salingmengasihi. Karena sifat salingmen-
gasihi mendorong kita untuk saling memaafkan. 9 Dan kalau saudara
seiman kita perlu tempat untuk menginap, saya harap kalian selalu
bersedia menerimanya di rumahmu tanpa bersungut-sungut.

10 Sebagai tanda kebaikan hati Allah, kita masing-masing sudah
menerima kemampuan yang berbeda-beda dari Roh Allah. Dan semua
kemampuan itudiberikansupayakita salingmelayani. Jadikitamasing-
masing bertanggung jawab untuk memakai kemampuan itu dengan
baik. 11 Jadi kalau kamu sudah diberi kemampuan untuk mengajar
FirmanTUHANataumenyampaikan 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 kemam-
puan untuk melayani dengan cara lain, hendaklah kamu berpikir,
“Aku bisamelayani hanya karena Allah yangmemberikan kemampuan
kepadaku.” Dengan melakukan itu, Allah akan dimuliakan melalui
segala sesuatu 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
akan mengalami penderitaan yang sangat menyakitkan, yang rasanya
seperti kenanyala api. Hal itu terjadi untukmenguji kalaukita sungguh-
sungguh percaya kepada Kristus, dan untuk membuktikan apakah kita
setia atau tidakkepada-Nya. Jadi, jangankitaberpikirbahwakesusahan
yang kita alami adalah sesuatu yang luar biasa. 13 Tetapi hendaklah
kita bergembira, karena kalau kita ikut mengalami penderitaan seperti
yang Kristus alami, itu berarti kita benar-benar sudah bersatu dengan
Dia. Dengan begitu, pastilah kita akan sangat bersukacita pada waktu
Dia datang kembali untuk menyatakan kemuliaan-Nya! 14 Jadi kalau
adaorangyangmenghinakamukarenamengikutKristus, biarlahkamu
merasa bahwa kamu sudah diberkati oleh Allah. Karena hinaan orang
itu sudah menjadi tanda bukti bahwa kemuliaan dari Roh Allah ada
bersamadengankamu. 15Tetapi kalaukamumenderita karenamenjadi
pembunuh, pencuri, penjahat, atau pun karena mencampuri urusan
orang lain, kamu seharusnya malu. 16 Tetapi kalau kamu menderita
karena kamu seorang Kristen, janganlah merasa malu. Sebaliknya
hendaklah kamumemuji Allah karena orang sudahmenyebut kamu se-
bagai pengikut Kristus. 17Karena kita hidup dalammasa 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 tidakmaupercaya kepadaKabarBaik tentangKristus
akan kena hukuman yang jauh lebih berat dari penderitaan yang kita
alami sekarang. 18 Seperti yang tertulis dalam Firman Allah,
“Tidak gampang bagi orang baik untuk diselamatkan.
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Apa lagi orang-orang yang berdosa dan yangmelawan Allah
pasti akan dibuang ke dalam api neraka.”✡

19Karena itu, kalau Allah menghendaki kita untuk menderita, hendak-
lah kita tetap melakukan yang baik dan menyerahkan diri kita kepada
Allah dengan berpikir seperti ini, “Pencipta kita selalu setia untuk
melakukan semua tepat seperti yang Dia janjikan kepada kita.”

5
Nasihat kepada para penatua

1 Saya mau menyampaikan pesan ini kepada para penatua di antara
kalian: Saya menjadi saksi mata dari semua penderitaan Kristus, dan
saya 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 diper-
cayakanAllah kepadamudengan senang hati— bukan karena terpaksa.
Dan jangan mengambil tanggung jawab ini untuk mencari keuntun-
gan. Tetapi kerjakanlah pelayanan ini karena sungguh-sungguh mau
melayani Allah. 3 Jangan kamu menganggap diri sebagai raja atas
kawanandombayangsudahAllahpercayakankepadamu, tetapi jadilah
teladan bagi mereka. 4 Lalu pada waktu Raja kita— yaitu Gembala
Agung datang, kita masing-masing akan diberi mahkota. Dan mahkota
itu akan mencerminkan kemuliaan Kristus, dan keindahannya tidak
bisa hilang.

Memberi dorongan-dorongan terakhir
5 Ini juga yang saya mau sampaikan kepada para pemuda: Hendak-

lah 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 percaya kepada Kristus, lawanlah dia!
Karenakamu tahubahwa saudara-saudari seimankita di seluruhdunia
tetap berdiri teguh ketika mereka mengalami penderitaan yang sama
seperti yang kamu alami.

10Memang penderitaan yang kita alami sekarang ini, hanya untuk se-
mentara saja. Tetapi karenaAllah selalu sangat baik hati, Dia sudahme-
manggil kitamelalui Kristus untuk ikut ambil bagian dalam kemuliaan-
Nya untuk selama-lamanya. Sesudah kita menderita untuk sementara
waktu saja, Dia sendiri akanmenolong, menguatkan, memulihkan, dan
memberikan semangat yang baru kepada kita. 11Dialah yang berkuasa
sampai selama-lamanya! Amin.
✡ 4:18 Ams. 11:31 ✡ 5:5 Ams. 3:34
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Salam terakhir
12 Saya menulis surat yang singkat ini kepada kalian dengan bantuan

Silas, yang saya anggap sebagai saudara seiman kita yang bisa diper-
caya. Maksud saya menulis surat ini adalah untuk menguatkan hati
kalian dengan meyakinkan bahwa Allah menunjukkan kebaikan hati-
Nya kepada kitamelalui apa saja yang kita alami. Jadi hendaklah kalian
tetap berdiri teguh dalam kebaikan hati Allah itu!

13 Jemaat di sini di kota Babel*— yang sama seperti kalian sudah
dipilih oleh Allah, mengirim salam kepada kalian. Salam juga dari
Markus, yang saya kasihi seperti anakku sendiri. 14 Saudara-saudari,
sebagai orang-orang yang disucikan oleh Allah, hendaklah kalian satu
sama lainmemberi salam dengan penuh kasih.†
Kepada setiap kalian yang bersatu dengan Kristus, doa saya, kalian

akan selalu hidup dengan perasaan tenang dalam perlindungan-Nya.

* 5:13 jemaat di kota Babel Secara harfiah, “Dia (perempuan) yang ada di Babel.” Petrus
memakai nama kota Babel sebagai pengganti nama sebenarnya— yaitu Roma. Nama itu
mengingatkan pembaca pertama ketika orang Israel dibuang ke negeri Babel. † 5:14 salam
dengan penuh kasih Secara harfiah, “ciuman kudus.”
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Surat Petrus yang kedua
1 Kepada yang kekasih Saudara-saudari saya seiman— yaitu kalian

yang sudah diberkati Allah sehingga kalian percaya penuh kepada
Kristus Yesus sama seperti kami. Dan oleh karena percaya itu kalian
diberkati dengan berlimpah-limpah sama seperti kami— yaitu kita
sudah diselamatkan melalui apa yang Kristus Yesus buat untuk mem-
benarkan kita. Dialah Allah dan Penyelamat kita!*
Salam dari saya— Simon yang juga disebut Petrus, rasul dan hamba

Kristus Yesus.
2Karena kalian masing-masing sudah mengenal Allah dan Penguasa

kita Yesus, doa saya, Allah akan selalu sangat baik hati kepadamu dan
menjagamu supaya hidupmu tenang dalam perlindungan-Nya!

Cara kitamenjadi yakin akan panggilan kitamasing-masing
3 Dengan kuasa-Nya sendiri, Allah sudah memberikan kepada kita

segala sesuatu yang kita butuhkan untuk menjalani hidup yang sesuai
dengan kehendak-Nya. Semua berkat rohani itu diberikan kepada kita
karena kita benar-benar mengenal Allah — yang sudah memanggil
kita sesuai dengan kemuliaan dan kebaikan-Nya. 4 Dan juga melalui
kuasa kemuliaan dan kebaikan-Nya itu, Dia sudahmenjanjikan banyak
hal kepada kita— dengan janji-janji yang berharga dan sangat besar.
Karena melalui janji-janji Allah itu kita menerima Roh Allah sendiri
dan menjadi bersatu dengan Dia. Dengan begitu kita tidak terikat lagi
dengan segala macam dosa yang disebabkan oleh keinginan-keinginan
kita yang jahat. Dosa itu sedang menguasai dunia ini seperti penyakit
menular yangmematikan.

5 Oleh karena segala pemberian dan janji Allah kepada kita itu, jan-
ganlah kita sekedar percaya akan hal-hal yang dijanjikan kepada kita,
tetapi marilah kita masing-masing sungguh-sungguh berusaha untuk
menjalankan apa yang kita percaya itu. Caranya adalah— pertama,
hidup dengan baik. Kedua, tambahkanlah pengetahuanmu tentang
hidup yang bijaksana. 6 Ketiga, belajarlah bagaimana cara menguasai
diri. Keempat, belajarlah bagaimana cara bertahan dalam kesusahan.
Kelima, berusahalah semakin hidup sesuai kemauan Allah. 7 Keenam,
belajarlah bagaimana caramengasihi saudara-saudari seiman. Dan ke-
tujuh, hendaklah kita nyatakan kasih kita kepada semua orang melalui
perbuatan. 8 Karena, kalau semua sifat itu ada pada diri kita masing-
masing dan kalau kita semakin bertumbuh dalamhal-hal itu, maka kita
akan terbukti sebagai orang yang benar-benarmengenal Penguasa kita
KristusYesus. Berarti kita tidak lagimenjadi pengikutKristus yang tidak
bergunaatauyang tidakmemuliakanDiadalamkehidupankitamasing-
masing. 9Tetapi kalau saudara atau saudari seiman tidakmemiliki sifat-
sifat itu— sepertinyamata rohaninya sudah kabur dan hampirmenjadi
buta. Orang seperti itu lupabahwasebenarnyadosa-dosanyayang lama
sudah dibersihkan ketika dia percaya kepada Kristus.

* 1:1 Dialah Allah… Perjanjian Barumengakui Allah Bapa, Allah Anak, danAllah RohKudus—
Ketiganya yang Esa, jadi Yesus juga layak disebut Allah. Lihat Yoh. 10:30; Rom. 9:5; 1Yoh. 5:20.
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10 Oleh karena itu, Saudara-saudari, berusahalah lebih keras lagi
melakukan ketujuh hal yang saya tuliskan di atas. Karena dengan
begitu kamu memastikan bahwa kamu benar-benar sudah dipanggil
dan dipilih oleh Allah. Karena kalau kamu tetapmelakukan hal-hal itu,
kamu pasti tidak akan gagal mencapai tujuan surgawimu. 11 Dengan
begitu waktu kamu masuk ke dalam kerajaan yang selama-lamanya
kamu akan disambut dengan penuh sukacita oleh Penguasa dan Raja
Penyelamat kita Kristus Yesus.

Keyakinan kita berdasarkan Firman Allah
12Oleh karena itu, saya akan tetap mengingatkan kalian tentang hal-

hal tersebut, meskipun kalian sudah tahu dan berpegang teguh kepada
ajaran benar yang kita sudah terima dari Allah. 13 Selama saya masih
hidupdalamtubuh ini—yangseperti tendasementara saja, sayamerasa
bertanggung jawab untuk terus mengingatkan kalian akan hal-hal itu.
14 Karena saya tahu bahwa tidak lama lagi saya akan mati— seperti
yang sudah dinyatakan oleh Tuhan kita Kristus Yesus kepada saya.
15 Karena itulah saya akan selalu berusaha keras supaya kalian selalu
bisa mengingat kembali semua hal itu, biarpun saya sudahmati.

16Karenawaktu kamimemberitahukan kepada kalian tentang kuasa
Tuhan kita Kristus Yesus dan tentang kedatangan-Nya kembali ke dunia
ini, kami tidak seperti guru-guru palsu yang menguatkan ajarannya
dengan menceritakan dongeng-dongeng karangan mereka sendiri un-
tukmenipu orang. Karena kami sendiri sudahmelihat kebesaranYesus.
17-18 Karena kamilah yang hadir di atas gunung suci itu ketika Dia
menerima hormat dan kemuliaan dari Allah Bapa Yang Mahamulia.
Yaitu ketika terdengar suara Allah dari surga yang berkata, “Inilah
Anak-Ku yang sangat Ku-kasihi. Dialah yangmenyenangkan hati-Ku.”

19 Hal itu membuat kami lebih yakin kepada semua nubuatan yang
disampaikan oleh para nabi tentang kedatangan-Nya kembali.† Oleh
karena itu, sebaiknya kitamemperhatikan nubuatan-nubuatan itu den-
gan teliti. Karena sampai Tuhan Yesus kembali, apa yang dikatakan
oleh para nabi seperti lampu yang bersinar menyinari dunia yang
gelap ini. Kedatangan-Nya akan seperti fajar yang baru terbit dalam
dunia yang baru, dan waktu itu Yesus akan menyinari hati kita seperti
bintang pagi. 20 Yang penting kita ingat adalah: Seluruh nubuatan
yang tertulis dalam Kitab Suci tidak berasal dari pikiran nabi sendiri.
21 Karena mereka tidak pernah menyampaikan nubuatan menurut
kemauan mereka sendiri. Tetapi apa yang mereka nubuatkan, mereka
sampaikan sesuai dengan apa yangmereka terima dari Roh Allah.

2
Guru-guru palsu

1 Seperti pada zaman dulu nabi-nabi palsu juga muncul di tengah-
tengah umat Allah, sekarang juga begitu: Guru-guru palsu pasti akan
† 1:19 tentang kedatangan-Nya kembali Secara harfiah, “perkataan nubuat.” Karena
‘perkataan/logos’ tunggal, para penafsir berbeda pendapat tentang maksud Petrus. Banyak
berkata bahwa nubuatan yang dimaksudkan adalah semua nubuatan dalam Perjanjian Lama
tentang kedatangan Kristus kembali sebagai Raja Agung. Ada yang berkata bahwa maksudnya
adalah perkataan Allah di ayat 18. Dan ada yang berkata bahwa ‘perkataan (tunggal) nubuat’
bisa berarti seluruh perkataan nabi di Perjanjian Lama atau pun seluruh Perjanjian Lama.
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muncul di antara kalian. Mereka akan mengajar ajaran-ajaran yang
sangat menyesatkan, dan mereka bahkan akan menyangkal Tuhan
Yesus yang sudah mati untuk membebaskan mereka. Dengan be-
gitu mereka segera akan mendatangkan kebinasaan atas diri mereka
sendiri. 2 Banyak saudara-saudari seiman yang akan tersesat dan
mengikuti cara hidup mereka— yaitu cara hidup yang dipimpin oleh
hawa nafsu. Lalu waktu orang-orang lain yang belum percaya kepada
Kristus melihat hal itu, mereka akan menghina ajaran kita, karena
mereka akan berpikir bahwa ajaran sesat itu memang ajaran kita.
3Guru-guru palsu itu sangat rakus. Jadi lewat ajaran yang licik, mereka
akanberusahamenipukalianuntukmendapatkanuang. Sejak dulu, Al-
lah sudah menyiapkan hukuman bagi mereka, dan Dia tidak tidur. Dia
melihat semua yang mereka lakukan, dan pasti akan membinasakan
mereka.

4 Sebagai bukti yang pertama, Allah tidak memberi ampun kepada
malaikat-malaikat yang berdosa, tetapi mereka dipenjarakan di dalam
jurangyanggelapdidalamneraka, supayadiadili padaHariPengadilan.
5 Dan bukti kedua, Allah menghukum orang-orang pada zaman Nuh
ketika Dia mendatangkan banjir besar. Tetapi Allah melindungi Nuh
dan tujuhorang lainnya. Nuhadalahorangyangmemberitakan tentang
hidup yang benar, sedangkan mereka yang binasa adalah orang yang
menolak untuk bertobat dan melayani Allah. 6Bukti 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 hidup mereka yang tidak
menghormati Allah. 7-8 Perhatikan bahwa Allah menyelamatkan Lot.
Karena Lot memang orang yang benar, tetapi setiap hari dia menderita
karena melihat dan mendengar tentang perbuatan hawa nafsu bejat
yang dilakukan oleh penduduk kedua kota itu. Jadi selama orang benar
itu hidup di antara mereka, hatinya hancur karena perbuatan mereka
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 wak-
tunya mereka dihukum pada Hari Pengadilan— 10 khususnya mereka
yang terus menuruti berbagai keinginan hawa nafsunya sehingga
mereka ternoda, jugamenganggap rendah para pemimpin jemaat.
Guru-guru palsu seperti itu juga sombong dan membanggakan diri

sampai tidak takut untuk menghina baik para pemimpin jemaat
maupun para malaikat kepala di surga! 11 Padahal para malaikat,
walaupun mereka lebih berkuasa daripada semua manusia, tidak
menghina guru-guru palsu itu di hadapan TUHAN. 12 Tetapi guru-guru
palsu itu menghina apa saja yang tidak mereka ketahui. Mereka tidak
berakal— sama seperti binatang yang bertindak hanya berdasarkan
naluri. Danmereka juga sama seperti binatang yang kena jerat dan dib-
inasakan. Begitu juga guru-guru palsu itu akan dibinasakan. 13 Itulah
upah yang akanmereka terima atas perbuatanmereka yang jahat.
Waspadalah! Mereka senang bergabung dengan kita supaya mereka

bisamempengaruhi kitadenganajaran sesatmereka. Danmereka ingin
masuk ke antara kita dan ikut dalampesta perjamuan kita. Tetapi kalau
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mereka ikut, mereka sangat mencemarkan persekutuan kita. Hal yang
paling menggembirakan mereka adalah— ketika sambil makan dan
minum dengan rakus dalam pesta perjamuan, mereka menyusup ke
dalampersekutuankita dandengan licikmempengaruhi kita. 14Pikiran
mereka penuh dengan hawa nafsu untuk berbuat zina dan tidak per-
nah bosan melakukan kejahatan. Mereka suka merayu dan menjerat
saudara-saudari kita yang baru percaya. Dan hati mereka penuh ke-
serakahan, sehingga mereka pintar menipu orang untukmendapatkan
uang. Allah siapmenghukummereka!

15Mereka tersesat dan sudahmeninggalkan jalan yangbenar. Mereka
sudah mengikuti jalan yang dulu ditempuh Bileam— anak Beor. Mak-
sud saya, sama seperti dia,mereka juga senang sekali denganuang yang
mereka terima dari hasil perbuatan jahat. 16 Tetapi Bileam langsung
ditegurkarenadosanya itu,waktuAllahmembuat keledainyaberbicara
dengan bahasa manusia. Karena itu Bileam dilarang keras oleh Allah
supaya jangan bekerja sebagai dukun gila yangmata duitan.

17 Guru-guru palsu itu sangat tidak berguna. Bagi orang yang haus
secara rohani, mereka seperti sungai yang kering. Atau bagi petani
yang mengharapkan hujan, mereka seperti awan yang ditiup angin
keras, sehingga tidak jadi hujan. Mereka tidak akan pernah terlepas
dari hukuman Allah yang sudah disediakan bagi mereka di tempat
yang sangat gelap! 18-19Mereka menyampaikan ajaran-ajaran mereka
supayakedengarannya seperti ilmuyang tinggi, tetapi sebenarnya tidak
masuk akal. Mereka mengajar seperti ini, “Sekarang Allah sudahmem-
bebaskankita, jadiDia tidakakanmenghukumkitakalaukitamengikuti
berbagai keinginan 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 kebebasan, 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 baru mengenal Penguasa dan
Juruselamat kita Kristus Yesus, lalu kalau dia terjerat lagi dan dikuasai
oleh dosa, berarti keadaannya lebih parah daripada ketika dia hidup
sebelum percaya kepada Yesus. 21 Karena lebih baik kalau kita belum
pernah mengetahui ajaran tentang bagaimana kita dibenarkan Allah
dan dimampukan untuk hidup suci, daripada kita sudah mengetahui
ajaran itu tetapi menolaknya. 22 Karena orang itu akan seperti anjing
dan babi dalam kedua peribahasa ini: “Anjing yang muntah akan
memakan muntahnya lagi.”✡ Dan “Babi yang sudah dimandikan den-
gan bersih akan kembali mandi lumpur di dalam kolam lumpur.”

3
Yesus pasti kembali

✡ 2:22 Ams. 26:11
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1Saudara-saudari yang saya kasihi, inilah surat saya yang kedua yang
saya tulis kepada kalian. Lewat kedua surat ini, saya berusaha meno-
long kalian supaya kalian berpikir secara jujur, dan supaya mengin-
gatkan kalian 2 kepada berita yang sudah disampaikan oleh para nabi
yang diutus Allah, dan juga tentang apa yang diperintahkan oleh Pen-
guasa dan Juruselamat kita— yang disampaikan kepada kalian oleh
semua kami yang diutus-Nya.*

3 Dan inilah hal yang sangat penting bagi kalian: Pada hari-hari
terakhir akan muncul banyak orang yang akan suka mengejek dan
menertawakan ajaran yang benar. Mereka adalah orang yang suka
mengikuti bermacam-macam keinginan mereka. 4Mereka akan men-
gatakan, “Kristus sudahberjanji akandatang kembali. DimanakahDia?
Nenek moyang kita sudah mati, tetapi segala sesuatu masih berjalan
seperti biasa sejak penciptaan.” 5 Dengan berkata begitu, mereka
sengaja melupakan kenyataan bahwa melalui perkataan Allah saja,
langit dan bumi diciptakan, dan darat dikumpulkan di tengah-tengah
air. Dan air itu menjadi alat yang dipakai TUHAN. 6Kemudian, dengan
menggunakan air lagi, Allah membinasakan dunia pertama dengan
banjir yang besar. 7 Tetapi Allah siap menggunakan perkataan-Nya
dengan cara yang dahsyat seperti itu lagi! Yaitu Dia akan menjatuhkan
hukuman atas langit dan bumi yang sekarang dengan menggunakan
api, yang padaHari Pengadilan akanmembinasakan semua orang yang
melawan-Nya.

8 Jadi Saudara-saudari yang saya kasihi, janganlah kalian lupa akan
hal ini: Hitungan waktu bagi TUHAN dan bagi manusia tidak sama.
Bagi TUHAN seribu tahun sama seperti satu hari bagi manusia, dan
sebaliknya bagi TUHAN satu hari sama seperti seribu tahun bagimanu-
sia. 9 Janganlah kalian terpengaruh oleh orang-orang yang berkata,
“Ternyata TUHAN menunda-nunda terus untuk menepati janji-Nya!
Dan sampai sekarang kenapa Yesus belum datang kembali?” Jawaban
yang benar untuk setiap orang yang berkata seperti itu adalah: TUHAN
sabar terhadap kamu, karena Dia tidak mau kamu ikut binasa. TUHAN
masihmemberi kesempatan kepada setiap orang untuk bertobat.

10Tetapi seperti pencuri yangdatangpadawaktuyang tidakdisangka-
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 perbuatanmanusia
tidak ada yang tersembunyi. 11 Jadi, kalau segala sesuatu akan hancur
dan terbuka dengan cara yang demikian, tentu kita harus berusaha
hidup semakin suci dan sesuai kemauan Allah! 12 Sementara kita
menanti-nantikan waktu yang ditentukan Allah itu, hendaklah kita
berjuang supaya lebih banyak lagi orang siap untukmenyambut Tuhan
Yesus. Biarpun langit akan dibinasakan dengan api dan semua benda
langit akan melebur karena panasnya, 13 kita tidak perlu takut. Karena
sesuai dengan janji Allah, kita menantikan langit yang baru dan bumi

* 3:2 semua kami yang diutus-Nya Secara harfiah, “para rasul kalian” bisa juga diterjemahkan
berdasarkan arti ‘rasul’ yang lebih luas— yaitu ‘utusan-utusan Kristus yang menyampaikan
berita itu kepada kalian’.
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yang baru, yang akan menjadi tempat tinggal bagi kita yang sudah
dibenarkan Allah.

14 Jadi Saudara-saudari yang saya kasihi, oleh karena kita menan-
tikan hal-hal itu, marilah kita berusaha sebisanya untuk hidup tidak
berdosa, tidak ternoda, dan siap bertemu dengan Tuhan Yesus.† 15Dan
hendaklah hari demi hari kita anggap sebagai bukti kesabaran TUHAN
Allah— di mana Dia memberi kesempatan lagi kepada banyak orang
supaya menikmati berbagai berkat keselamatan. Saudara kita yang
terkasih, Paulus, juga menulis seperti ini kepada kalian, sesuai dengan
hikmat yang diberikan TUHAN kepadanya. 16 Dalam semua surat-
nya 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
belummempelajarinya secaramendalamdan sukamengubahapayang
mereka percayai. Lalu apa yang mereka salah mengerti itu mereka
ajarkan kepada orang lain — seperti yang mereka lakukan dengan
bagian-bagian lain dari Kitab Suci. Akibatnya mereka sendirilah yang
mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. 17 Jadi Saudara-saudari
yang saya kasihi, karena kalian sudah mengetahui hal-hal itu, hen-
daklah kalian berhati-hati! Jangan sampai kalian ikut terjebak dalam
kesalahan orang yang hidupnya tidak sesuai dengan Firman TUHAN,
sehinggakalian tidakpercayapenuh lagikepadaajaranbenaryangdulu
kalian sudah pegang dengan teguh. 18Tetapi hendaklah kalian masing-
masing semakin dewasa dan sadar akan kebaikan hati Allah kepadamu
dan semakin mengenal Penguasa dan Juruselamat kita Kristus Yesus.
Doa saya, Dia saja yang akan selalu dimuliakan— sekarang dan selama-
lamanya. Amin.

† 3:14 siap bertemu dengan Tuhan Secara harfiah “dalam damai.” TSI menerjemahkan “siap
bertemu dengan Tuhan” untuk menunjukkan bahwa arti yang dimaksud adalah “keadaan
berdamai dengan Tuhan.”
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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 su-
dahada sebelumduniadiciptakan. Kami sudahmendengardanmelihat
Dia denganmata kami sendiri. Dan sungguh, kami sudahmelihat Dia—
bahkankamisudahmemegangDiadengan tangankamisendiri. 2Benar,
Dia yang memberikan hidup itu sudah dinyatakan kepada kami, dan
kami mendapat banyak kesempatan untukmelihat Dia. Sekarang kami
bersaksi dan memberitakan kepada kalian tentang Dia yang memberi
hidup yang selama-lamanya— yaitu Dia yang dari sejak semula sudah
tinggal bersama Allah Bapa dan yang sudah dinyatakan oleh Bapa
kepada kami. 3 Jadi, apa yang sudah kami lihat dan dengar, itulah
yang kami beritakan kepada kalian, supaya kalian berhubungan dekat
dengan kami dalam persekutuan kita. Dan bukan saja kita saling
berhubungan, tetapi kita berhubungan dekat juga dengan Bapa dan
Anak-Nya— yaitu Kristus Yesus. 4Oleh karena itu, kami menulis surat
ini kepadakalian, supayamelalui hubunganyangdekat itu sukacita kita
semua akan sempurna.

Allahmengampuni dosa kita
5Dan inilah berita yang sudah kami dengar dari Anak Allah dan yang

sedang kami beritakan kepada kalian: Allah itu seperti terang, dan
sama sekali tidak ada kegelapan di dalam Dia. 6 Jadi kalau kita berkata
bahwa kita denganAllahmempunyai hubungan yang erat, padahal kita
masih hidup seperti orang yang tinggal di dalam kegelapan, berarti kita
berbohong dan tidak menjalankan ajaran benar dari Allah. 7 Tetapi,
kalau kita hidup di dalam terang sama seperti Allah hidup di dalam
terang, kita dengan saudara-saudari seimankita akan tetapmempunyai
hubungan yang erat, dan darah Yesus†— yang adalah Anak Allah, tetap
menyucikan kita dari setiap dosa kita.

8 Kalau ada saudara kita yang berkata, “Saya tidak berdosa,” berarti
dia tidakmenerima ajaran yang benar dari Allah dan dia sudahmenipu
dirinya sendiri. 9 Tetapi kalau kita mengakui dosa-dosa kita kepada
Allah, maka sesuai dengan janji-Nya, Allah yang sangat adil dan setia
itu pasti mengampuni kita dan membersihkan hati kita dari setiap
perbuatan jahat yang sudah kita lakukan. 10 Kalau ada saudara kita
yang berkata, “Saya tidak pernah berbuat dosa,” berarti sama saja dia
menganggapAllah sebagai Pembohong, dan ternyata ajaranyangbenar
dari Allah tidakmendapat tempat di dalam hatinya.

2
Yesus Pembela kita

1 Anak-anak saya yang saya kasihi, saya menulis surat ini kepada
kalian supaya setiap kalian jangan berbuat dosa. Tetapi kalau ada di
* 1:1 Firman Firman menerjemahkan “logos” dalam bahasa Yunani. Logos juga bisa diter-
jemahkan ‘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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antara kita yang berbuat dosa, kitamempunyai Pembela yangmembela
kita di hadapanBapa— yaituKristus Yesus, yang selalumelakukanyang
adil. 2Yesus sendiri menyerahkan diri-Nya sebagai kurban perdamaian
yang menghapus semua dosa kita masing-masing, sehingga Allah tidak
marah lagi kepada kita. Dan kurban perdamaian-Nya itu tidak hanya
untuk pengampunan dosa kita saja, tetapi kurban-Nya sudah cukup
untuk pengampunan setiap orang di dunia yang percaya kepada-Nya.*

3 Dan inilah tandanya kita benar-benar mengenal Allah— yaitu kita
menaati perintah-perintah-Nya. 4Tetapi kalau seseorangberkata, “Saya
mengenal Allah,” padahal orang itu tidakmenaati perintah-perintahAl-
lah, berarti dia pembohong. Nyatalah bahwa sebenarnya ajaran benar
dari Allah belum mendapat tempat di dalam hatinya. 5 Tetapi semakin
kitamenaati ajaranAllah, semakin ternyatabahwakitamengasihiAllah
dengan sempurna. Dengan demikian kita tahu bahwa kita benar-benar
sudah bersatu denganDia.✡ 6Kalau seseorang berkata bahwa dia hidup
bersatudenganAllah, hendaklahdiahidupsepertiKristus 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 dikatakan perintah baru, karena benar-benar nyata
di dalam hidup Kristus dan nyata juga di dalam hidup kita. Karena
itu jelaslah bahwa kegelapan sedang lenyap, dan sekarang terang yang
benar bersinar di dalam hidup kita. 9 Kalau ada seseorang di antara
kita yang berkata, “Saya hidup di dalam terang,” tetapi dia membenci
saudaranya seiman, sebenarnya diamasih terus hidup di dalam kegela-
pan. 10 Sedangkan orang yang mengasihi saudaranya seiman, tentu dia
hidup di dalam terang. Dan orang yang seperti itu tidak akanmembuat
orang lain jatuh ke dalamdosa. 11Tetapi orang yangmembenci saudara
seiman, dia seperti orang yang berjalan di dalam kegelapan dan tidak
tahu kemana dia pergi. Karena kegelapan itu sudahmembuatnya tidak
bisa melihat apa-apa.
12 Kepada kalian— yaitu semua anak saya,† saya menuliskan surat ini

untukmengingatkan setiap kalian
bahwa dosa-dosamu sudah diampuni Allah karena Kristus.

13 Kepada kalian yang sudah dewasa secara rohani,‡ saya tuliskan ini
untukmengingatkan kalian

bahwa kalian sudah mengenal Anak Allah— yang sudah ada dari
sejak semula.

* 2:2 pengampunan … Secara harfiah, “pengampunan setiap orang di dunia.” Kalau diter-
jemahkan secara harfiah, pembaca bisa berpikir bahwa semua orang di dunia sudahmendapat
pengampunan biarpun menjadi pengikut Kristus atau tidak. TSI menerjemahkan sesuai
tekanan Yohanes di 1Yoh. 5:9-13, Yoh. 3:16, dan 1Yoh. 3:23. ✡ 2:5 Yoh. 15:1-7; 1Yoh. 4:13-17
† 2:12 semua anak saya Di sini dan ayat 14, secara harfiah, “anak-anak kecil.” Kebanyakan
ahli tafsir berkata bahwa, seperti pada ayat 2:1, Yohanes memanggil seluruh jemaat sebagai
anaknya, karena dia sudah tua dan juga sebagai pemimpin. ‡ 2:13 dewasa secara rohani
Di sini dan ayat 14, secara harfiah, “bapak-bapak.”
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Kepada kalian yang belum dewasa secara rohani,§ saya tuliskan ini
untukmengingatkan kalian

bahwa kalian sudahmengalahkan si jahat— yaitu iblis.
14 Jadi anak-anak saya, tujuan surat ini adalah untuk mengingatkan

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 sem-
ula.

Dan untuk kalian yang belum dewasa secara rohani, jangan lupa
bahwa kalian kuat karena FirmanAllah hidup di dalamhati kalian,
dan dengan demikian kalian sudahmengalahkan iblis.

15 Janganlah kita mencintai kejahatan yang ada di dunia ini atau hal
apapun yang ada di dalamdunia ini. Kalau seseorangmencintai hal-hal
duniawi, berarti dia sama sekali tidak mengasihi Allah Bapa. 16Karena
segala sesuatu yang berasal dari dunia ini menjauhkan kita dari Al-
lah. Sifat-sifat duniawi adalah segala keinginan jahat yang berasal
dari badan kita, keinginan untuk memiliki apa yang kita lihat dengan
mata, dan perasaan sombong karena apa yang kita miliki. Ketiga sifat
itu tidak berasal dari Allah, tetapi dari dunia ini. 17 Ingatlah bahwa
dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya yang diinginkan oleh
manusia sedang menuju kepada kebinasaan. Tetapi orang-orang yang
melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya.

Janganmengikuti ajaran guru-guru palsu
18 Anak-anak saya, kita sudah memasuki akhir zaman. Kalian su-

dah mendengar bahwa si antikristus* akan muncul. Jadi tidak heran
kalau sekarang sudahmunculbanyakguru-gurupalsuyang sebenarnya
adalah utusan antikristus. Dari situlah kita tahu dengan jelas bahwa
kita sudah memasuki akhir zaman. 19 Guru-guru palsu itu memang
pernah menyamar sebagai anggota kita, tetapi sebenarnya mereka
tidak termasuk anggota kita. Kalau mereka benar-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 Roh Allah yang diberikan
olehYangMahakudus.† Karena itu kita semuabisamembedakanajaran
benar dan palsu. 21Saya tuliskan ini kepada kalian bukan karena kalian
tidakmengenal ajaran benar, tetapi justru karena kalianmengenalnya.
Dan kalian juga tahu bahwa tidak ada kebohongan di dalam ajaran
benar itu.

§ 2:13 belum dewasa secara rohani Di sini dan ayat 14, secara harfiah, “pemuda-pemuda.”
* 2:18 antikristusAntikristus disebut sebagai “raja kejahatan” olehRasul Paulusdi 2Tes. 2:3-12.
† 2:20 Yang Mahakudus Maksudnya Allah dan juga Kristus, karena Keduanya yang Esa biasa
disebutkan dalampemberian Roh Allah. Lihat Luk. 24:49; Yoh. 14:16; 15:26; 16:7, 13-15; Kis. 1:4.
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22 Demikianlah kalian akan mengenal siapa guru palsu: Kalau ada
orang yang berkata, “Yesus bukanlah Kristus,”‡ berarti dia utusan
antikristus. Dan orang yang seperti itu juga menyangkal Allah Bapa
maupun Anak-Nya. 23Orang yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah
Anak Allah, dia tidakmempunyai hubungan dengan Allah Bapa. Tetapi
orang yangmengakui, “Yesus adalah Anak Allah,” berarti dia mempun-
yai 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 lagi menden-
garkan guru siapa pun yang mengajar kita di luar ajaran Roh Allah.§
Karena Roh-Nya itu selalumengajarkan semua yang kita perlukan, dan
ajaran-Nya selalu benar, karena Dia bukan pembohong. Jadi, sesuai
dengan apa yang sudah diajarkan oleh Roh-Nya kepada kita, tetaplah
bersatu dengan Kristus.

28 Jadi sekarang anak-anak saya yang saya kasihi, tetaplah bersatu
dengan Kristus, supaya waktu Dia datang kembali, kita akan langsung
menyambut Dia tanpa rasa takut dan tanpa rasa malu. 29 Kita tahu
bahwa Kristus selalu melakukan yang benar. Karena itu, kita bisa
mengenali orang-orangyangsudahmenerimakelahiranbarudariAllah
Bapa denganmenyaksikanmereka tetap hidup benar.

3
Kita adalah anak-anak Allah

1Ketahuilah, sungguh luar biasa kasih Bapa kepada kita sehingga kita
disebut anak-anak Allah! Memang kita adalah anak-anak-Nya. Tetapi
orang-orang di dunia ini tidak bisa mengenal kedudukan kita sebagai
anak-anak Allah karena mereka tidak mengenal Kristus.* 2 Saudara-
saudari yang saya kasihi, sekarang kita sudahmenjadi anak-anakAllah,
‡ 2:22 Kristus adalahkata yangberasal dari bahasaYunani yangartinya “yangdiurapi.” Dalam
bahasa Ibrani, istilah yang sama disebut “Mesias.” Istilah ini menunjukkan jabatan, seperti
kata ‘camat’ atau ‘gubernur’. Pada zaman Perjanjian Lama setiap raja diurapi oleh nabi dengan
minyak zaitun sebagai tanda dipilih dan disahkan oleh Allah. Dan setiap imamdan 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
yangakanmembebaskanbangsa Israel dari orang-orangyangmemusuhinya,mendirikan suatu
pemerintahan dengan kuasa Allah, dan memerintah dengan adil. Lihat Yes. 9:5-6, Kej. 3:15; Ul.
18:18-19; Mik. 5:2; Zak. 12:10-14; Mal. 3:1; 4:5-6; Mzm. 2, 16, 22, 40, 110. § 2:27 guru siapa
pun … Secara harfiah, “kalian tidak perlu diajar oleh siapa pun.” TSI menerjemahkan sesuai
tafsiran bahwa Yohanes menggunakan gaya bahasa jenis ‘hiperbola’— yang berarti Yohanes
melebih-lebihkan dari arti yang sebenarnya. Seluruh penafsir berkata bahwamaksud Yohanes
bukanbahwaumatAllah tidakperlu lagimendengarkanajaranataukhotbahparapendeta atau
guru jemaat. Sesuai temadalampasal ini, Yohanes bermaksud supaya kita tidakmendengarkan
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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tetapi keadaan kita nanti belum jelas. Akan tetapi, kita tahu bahwa
waktu Kristus datang kembali, kita akan menjadi sama seperti Dia,
karena kita akanmelihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. 3 Setiap
orang yang mempunyai pengharapan untuk melihat Kristus, menyu-
cikan dirinya, sama seperti Kristus adalah suci.

4 Setiap orang yang berbuat dosa melanggar Hukum Allah. Karena
berdosa berarti melanggar HukumAllah. 5Dan sayamau supaya kalian
ingat kembali bahwa Kristus datang untuk menghapus dosa manusia,
dan di dalam Dia tidak ada dosa. 6 Jadi, setiap orang yang hidup
bersatu dengan Kristus tidak akan terus-menerus berbuat dosa. Setiap
orang yang terus-menerus berbuat dosa, sebenarnya dia tidak pernah
mengerti tentang Kristus dan tidak pernahmengenal-Nya.

7Karena itu anak-anak saya yang saya kasihi, janganlahmembiarkan
orang lainmenipukalianbahwakita yangbersatu denganKristus boleh
sajamelakukan dosa. Kristus hidup dengan benar. Dan supayamenjadi
sepertiKristus, hendaklahkitamelakukanyangbenar. 8Sedangkan iblis
sudah berbuat dosa dari sejak semula. Dan siapa yang terus-menerus
berbuat dosa adalahmilik kepunyaan iblis. Dan untukmenghancurkan
segala perbuatan iblis itulah Anak Allah sudah datang ke dalam dunia
ini.

9 Siapa saja yang sudah menerima kelahiran baru dari Allah Bapa,
dia sudah menjadi anak Allah! Dan setiap anak-Nya tidak mungkin
terus berbuat dosa, karena hidup baru yang diberikan Allah kepadanya
ada di dalam dirinya. Setiap kita yang sudahmenerima kelahiran baru
dari Allah tidakmungkin terus-menerus berbuat dosa. 10Denganbegitu
nyatalah perbedaan antara kita anak-anak Allah dengan anak-anak
iblis: Anak-anak iblis tidak melakukan yang benar dan tidak mungkin
mengasihi kita yang sudahmenjadi anak-anak Allah.

Hendaklah kita salingmengasihi
11 Inilah berita yang sudah kalian dengar dari sejak semula: Hendak-

lah kita saling mengasihi. 12 Janganlah kita seperti Kain, yang men-
jadi anak iblis dan membunuh adiknya. Lalu kenapa dia membunuh
adiknya? Karena Kain melakukan yang jahat, sedangkan adiknya
melakukan yang benar.

13Saudara-saudari, janganlah kita heranwaktu orang-orang di dunia
ini membenci kita. 14Kita tidak termasuk lagi kepada orang-orang yang
hidupnya mati secara rohani✡ tetapi termasuk kepada orang-orang
yang sudah dihidupkan secara rohani. Kita bisa mengetahui hal itu
karena kitamengasihi saudara-saudari kita. Kalau kita tidakmengasihi
saudara kita, berarti hidup kitamasih tetapmati secara rohani. 15Siapa
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.

16Dengan cara inilah kitamengenal arti kasih: Kristusmengasihi kita
sampaimengurbankan diri-Nya demi kita. Jadi kita pun hendaklah rela
berkurban demi saudara-saudari kita. 17Kalau ada seseorang di antara
kita yang mempunyai harta duniawi yang berkecukupan dan melihat
saudaranya menderita kekurangan, tetapi dia menutup pintu hatinya
✡ 3:14 Ef. 2:1-3; Kol. 2:13-14
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terhadap saudaranya itu, berarti kelahiran dari Allah yang memam-
pukan kita untuk mengasihi sesama tidak ada di dalam hati orang itu.
18 Jadi anak-anak saya yang saya kasihi, janganlah dengan mulut saja
kita mengaku bahwa kita mengasihi sesama kita, tetapi hendaklah kita
sungguh-sungguhmengasihi sesamakitadenganperbuatanyangnyata.

19-20Nah, kalaukitamengasihi sesama, berarti kitabolehyakinbahwa
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 merasa bersalah. Tetapi kalau ternyata kita masih
mengasihi sesama, kita boleh tenangkan hati kita dengan kesadaran
bahwa Allah lebih besar dari hati kita, dan Diamengetahui segala sesu-
atu. 21 Saudara-saudari yang saya kasihi, kalau hati kita tidak merasa
bersalah, kita boleh datang kepada Allah dalam doa tanpa rasa takut,
22 karena ternyata kita menaati perintah-perintah-Nya dan melakukan
apa yang menyenangkan hati-Nya. Waktu kita memohon kepada-Nya
dalam keadaan seperti itu, kita akan menerima jawaban doa kita.
23 Dan perintah-Nya yang inilah yang saya tekankan: Hendaklah kita
percayakepada†Anak-Nya, Kristus Yesus dan salingmengasihi— sesuai
dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. 24Kita yang terus
taat kepada perintah-perintah Allah tetap bersatu dengan Allah, dan
Allah tetap bersatu dengan kita. Dengan cara inilah kita tahu bahwa
kita masih bersatu dengan Allah: Yaitu kalau Roh-Nya yang sudah
diberikan-Nya kepada kita masih ada di dalam kita.

4
Janganlahmengikuti ajaran sesat

1 Saudara-saudari yang saya kasihi, janganlah cepat percaya kepada
seseorang yang mengaku bahwa dia menerima ajarannya atau nubu-
atannya dari Roh Kudus. Tetapi terlebih dulu kalian harus menguji
ajaran atau nubuatannya itu untuk mengetahui apakah itu memang
dari Roh Allah atau roh lain. Karena di dalam dunia ini sudah banyak
guru dan nabi palsu. 2-3 Inilah salah satu cara untuk menguji kalau di
dalam diri seseorang ada Roh Allah: Kalau orang itu mengaku, “Saya
percaya bahwa Yesus adalah Kristus* yang sudah datang dari Allah ke
dunia ini sebagaimanusia dengan tubuh biasa,” berarti roh yang ada di
dalam dia berasal dari Allah. Tetapi orang yang tidak mengaku seperti
itu, berarti roh yang ada di dalamdia tidak berasal dari Allah. Orang itu
adalahutusanantikristus.† Dankalian sudah tahubahwaantikristus itu
sedang datang dan sekarang sudah ada di dalam dunia ini.

4 Jadi anak-anak saya yang saya kasihi, kita berasal dari Allah, dan
kita sudah mengalahkan guru-guru palsu itu. Karena Roh yang ada di
dalam kita lebih besar dari roh antikristus‡ yang sekarang sudah ada
di dunia ini. 5 Guru-guru palsu itu berasal dari dunia ini. Dan karena
itu, ajaran-ajaran mereka sesuai dengan pikiran orang-orang duniawi.
Jadi orang-orang duniawi sajalah yangmendengarkanmereka. 6Tetapi
† 3:23 percaya kepada Secara harfiah, “percaya akan nama.” Sesuai dengan kebudayaan
orang Yahudi pada zamanYohanes, ‘nama’ artinya seluruh kepribadianKristus Yesus. * 4:2-3
Kristus Lihat catatan tentangnama jabatanKristus dalam1Yoh. 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 yangmenafsirkan bahwa ini menunjukkan iblis.
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kita adalah milik Allah. Jadi orang-orang yang mengenal Allah-lah
yang mendengarkan kita, sedangkan mereka yang bukan milik Allah
tidak mendengarkan kita. Dengan begitu kita bisa mengetahui kalau
seseorangmempunyai Roh Kebenaran— yaitu Roh Allah, atau roh yang
menyesatkan.

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
sudahmendapat kelahiran baru dari Allah danmengenal Allah. 8Kalau
seseorang tidakmengasihi saudaranya seiman, berarti dia tidakmenge-
nal Allah, karena Allah mengasihi semua orang.§ 9Dan inilah caranya
Allahmenyatakankasih-Nyakepadakita: DiamengutusAnak-Nya yang
satu-satunya ke dalam dunia ini supaya kita bisamenerima hidup yang
selama-lamanya melalui Anak-Nya. 10Maka nyatalah kasih yang luar
biasa itu: Kasih yang luar biasa bukan ketika kita mengasihi Allah,
tetapi ketika Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita— yaitu ketika
Allah mengutus Anak-Nya untuk menjadi kurban perdamaian yang
menghapus dosa kita di mata Allah, sehingga Allah tidak marah lagi
kepada kita.

11 Saudara-saudari yang saya kasihi, kalau Allah begitu mengasihi
kita, maka kita juga harus saling mengasihi. 12 Seorang pun belum
pernah ada yang melihat Allah. Tetapi kalau kita saling mengasihi,
maka Allah hidup bersatu dengan kita, dan kasih-Nya nyata dengan
sempurnamelalui kita.

13 Beginilah caranya kita bisa mengetahui kalau kita hidup bersatu
denganAllah danDia hidup bersatu dengan kita: Melalui Roh-Nya yang
sudah diberikan kepada kita. 14 Kami sendiri— yang sudah melihat
dan menyaksikan Yesus, bersaksi kepada kalian bahwa hal ini benar:
Allah Bapa sudah mengutus Anak-Nya menjadi Raja Penyelamat bagi
manusia di dunia ini. 15Siapa saja yangmengaku, “Saya percaya bahwa
Yesus adalah Anak Allah,” maka Allah bersatu dengan dia, dan dia
bersatu dengan Allah. 16 Jadi kita sudah mengenal dan percaya akan
kasih Allah kepada kita.
Allah mengasihi semua manusia. Dan kalau kita tetap mengasihi

saudara-saudari kita, berarti kita tetap bersatu dengan Allah, dan Allah
bersatu dengan kita. 17Waktu kita hidup bersatu dengan Allah, kasih
Allah semakin nyata dan sempurna di antara kita. Oleh karena itu kita
tidak takut lagi akan Hari Pengadilan, karena sudah terbukti bahwa
kita hidup di dunia ini sama seperti Kristus hidup. 18 Kalau kasih dari
Allah itu berada di dalam hati kita, berarti kita tidak akan takut lagi
kepada hukuman Allah. Karena kasih yang sempurna menghilangkan
ketakutan. Siapa yang masih takut diadili oleh Allah, berarti dia masih

§ 4:8 ayat 8 Secara harfiah, bahasa Yunani menuliskan, “Siapa yang tidak mengasihi tidak
mengenal Allah, karena Allah adalah kasih.” TSI membuat obyek tersirat dalam frasa pertama
(‘saudara/i seiman’)menjadi tersurat, sesuai dengan temabagian ini (1Yoh. 4:7—5:5). Perkataan
‘Allah adalah kasih’ merupakan idiomdalambahasa 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 sifatAllah: ‘Allah adalah terang’ (1Yoh. 1:5) dan ‘Allah adalahRoh’ (1Yoh4:24).
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menganggap dirinya layak dihukum. Jadi orang yang takut seperti itu
belummengalami kasih Allah yang sempurna itu.

19Hendaklah kita salingmengasihi, karena Allah yang sudah terlebih
dahulumengasihi kita. 20Kalau seseorang berkata, “Sayamengasihi Al-
lah,” tetapi dia masih membenci 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 yang mengasihi
Allah harus mengasihi saudaranya juga.

5
Anak-anak Allahmenang atas kejahatan yang ada di dunia ini

1 Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus* berarti dia
sudah menerima kelahiran baru dari Allah Bapa. Dan setiap orang
yang mengasihi Bapa, juga mengasihi setiap anggota keluarga Allah
— yaitu setiap orang yang juga sudah menerima kelahiran baru dari
Bapa. 2 Inilah caranya kita tahu kalau kita benar-benar saling men-
gasihi satu sama lain sesama anak-anak Allah: Kalau kita mengasihi
Allah danmelakukan perintah-perintah-Nya. 3Mengasihi Allah berarti
kita menaati perintah-perintah-Nya. Dan hal itu tidak sulit dilakukan,
4 karena setiap orang yang menerima kelahiran baru dari Allah diberi
kuasa untuk mengalahkan kejahatan yang ada di dunia ini. Dan yang
membuat kita menang atas kejahatan dunia ini adalah bahwa kita
percaya sepenuhnya kepada Yesus. 5 Siapa pun tidak ada yang bisa
mengalahkan kejahatan dunia ini kecuali kita yang percaya bahwa
Yesus adalah Anak Allah.

Penyelamatkita sudahdatangkedunia sebagaimanusiadengan tubuh
biasa

6 Kristus Yesuslah satu-satunya yang sudah datang ke dunia ini den-
gan menunjukkan dua tanda dari Allah— yaitu tanda air dan tanda
darah.† Yesus tidak hanya menunjukkan tanda air saja, tetapi tanda
darah juga. Dan Roh Kudus— yang selalu bisa dipercaya, juga bersaksi
kepada kita bahwa Yesus datang dari Allah sebagai manusia dengan
tubuh biasa. 7 Jadi Allah sudah memberikan tiga saksi yang benar‡
tentang Yesus— 8 yaitu Roh Kudus, air, dan darah. Dan ketiganya
memberi kesaksian yang sama.

* 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 yang
menguatkan ajarannya di 1Yoh. 4:2-3 dan 2Yoh. 7. Ada dua kemungkinan yang baik: 1) Yohanes
bermaksud air yang keluar ketika Yesus dilahirkan dan darah waktu Dia mati disalibkan. 2)
Yohanes bermaksud air dan darah yang keluar ketika lambung Yesus ditikam dengan tombak
sesudahDiamati disalibkan. Perhatikan tekananyangYohanesberikanpadakejadian itudalam
Yoh. 19:34-37. Kedua hal itu membuktikan bahwa Yesus mempunyai tubuh manusia biasa.
Salah satu ajaran palsu pada zaman Yohanes adalah Yesus hanya kelihatan seperti manusia
tetapi Dia tidak mempunyai tubuh seperti manusia biasa. ‡ 5:7 perbedaan salinan Banyak
terjemahan yang mengikuti KJV (1611) menambah “di dalam surga: Bapa, Firman dan Roh
Kudus …” Sudah pasti bahwa kata-kata itu tidak ditulis oleh Yohanes, dan itulah sebabnya
sudah lama tidak terdapat dalam teks Yunani UBS sekarang. Untuk informasimengenai sejarah
tambahan itu, lihat catatan untuk ayat ini dalamNET.
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9-11 Coba pikir: Biasanya kita percaya kepada seseorang yang
menyampaikan tentang suatu kejadian yang dia saksikan sendiri.
Tetapi jauh lebih hebat lagi kalau Yang memberi kesaksian kepada kita
adalah Allah sendiri! Karena hal-hal penting yang Allah akui secara
terus terang tentang Anak-Nya disimpulkan sebagai berikut: Allah
sudahmemberikanhidup yang selama-lamanya kepada kita, danhidup
yang selama-lamanya itu hanya diberikan kepada orang-orang yang
bersatu dengan Anak-Nya. Setiap orang yang sudah percaya kepada
Anak Allah yakin di dalam hatinya bahwa hal-hal itu benar. Tetapi
setiap orang yang tidak percaya kepada hal-hal yang Allah akui itu,
berarti dia berkata bahwa Allah adalah Pembohong, karena dia meno-
lak untuk mempercayai kesaksian Allah tentang Anak-Nya. 12 Siapa
mempunyai hubungan yang erat dengan Anak-Nya memiliki hidup
yang selama-lamanya. Tetapi siapa yang tidak mempunyai hubungan
yang erat dengan Anak Allah, maka dia tidak memiliki hidup yang
selama-lamanya.

Keyakinan kita akan kehidupan yang selama-lamanya
13 Saya sudah menulis surat ini kepada kalian yang percaya kepada§

Anak Allah, supaya kalian tahu bahwa sekarang kalian sudahmemiliki
hidup yang selama-lamanya. 14Dengan begitu kita tidak merasa takut
lagi datang ke hadapan Allah di dalam doa! Kalau apa yang kita
minta sesuai dengan kehendak-Nya, maka Allah akan mendengarkan
dan menjawab doa kita. 15 Dan kalau kita yakin bahwa Allah sedang
menjawab apa yang kita minta, berarti kita boleh yakin bahwa kita
sudahmenerima dari-Nya apa yang kita minta itu.

16 Salah satu contoh adalah kalau kita melihat saudara seiman kita
berbuat dosa. (Maksud saya di sini, berbuat dosa yang tidak men-
gakibatkan kematian yang selama-lamanya.*) Hendaklah kita berdoa
kepada Allah supaya Allah menyelamatkan saudara kita itu, dan Allah
akan memberikan kehidupan kepadanya. (Saya tekankan sekali lagi
bahwa yang saya bicarakan adalah tentang orang yang melakukan
dosa yang tidak mengakibatkan kematian kekal. Karena ada jenis dosa
yang mengakibatkan kematian kekal. Saya tidak meminta kita berdoa
kepada Allah untuk orang yang berbuat dosa yang seperti itu. 17 Semua
perbuatan jahat adalah dosa, tetapi tidak semua dosa mengakibatkan
kematian yang selama-lamanya.)

18Kita tahu bahwa setiap kita yang sudah menerima kelahiran baru
dari Allah tidak bisa terusmenerus berbuat dosa. Karena Yesus— Anak
Allah sendirilah, yang selalu melindungi kita, sehingga iblis tidak bisa
berbuat apa-apa terhadap kita.† 19Kita tahu bahwa kita sudahmenjadi
anak-anak Allah, walaupun seluruh dunia ini dikuasai oleh iblis.

20Kita tahu bahwa Anak Allah sudah datang. Dia sudahmemberikan
pengertian kepada kita sehingga kita mengenal Allah yang benar. Dan
§ 5:13 percaya kepada Secara harfiah, “percaya akan nama.” Sesuai dengan kebudayaan
orang Yahudi pada zaman Yohanes, ‘nama’ artinya seluruh kepribadian Kristus Yesus. * 5:16
kematian yang selama-lamanya Secara harfiah, “kematian.” Di sini maksud Yohanes hampir
sama dengan “kematian tahap kedua” di Why. 20:6-14; 21:8— yaitu dilemparkan ke dalam
lautan api neraka. Walaupun digambarkan seperti kematian, sudah jelas dalam ajaran Yesus
bahwa orang-orang yang masuk neraka tidak dibinasakan secara total dan masih sadar akan
siksaanmereka untuk selama-lamanya. † 5:18 iblis Secara harfiah, “si jahat.”
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kita hidup bersatu dengan Allah karena kita bersatu dengan Anak-
Nya— Kristus Yesus. Dia juga Allah yang benar,‡ karenaDia selalu layak
dipercaya dan sumber hidup yang selama-lamanya.

21 Anak-anak saya yang saya kasihi, jauhkanlah diri kalian masing-
masing dari segala berhala.

‡ 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 yangkekasih ibu— yang sudahdipilih olehAllahdankepada

anak-anakmu.*
Salam dari saya, penatua jemaat.
Saya mengasihi kalian masing-masing sesuai dengan ajaran benar

yang kita terima dari Allah!† Bukan hanya saya, tetapi semua orang
yang sudah mengenal ajaran benar itu juga mengasihi kalian. 2 Itu ter-
jadi karena ajaran benar itu ada di dalam hati kita, dan akanmenyertai
kita selama-lamanya.

3 Karena kita saling mengasihi dan hidup sesuai ajaran benar, Allah
Bapa dan Anak-Nya— yaitu Penguasa kita Kristus Yesus, akan selalu
baik hati kepada kita, mengasihani, dan menjaga kita sehingga hidup
kita tetap tenang dalam perlindungan Allah.

4 Saya sangat bersukacita karena saya sudah menemukan beberapa
anak Ibu yang hidup sesuai dengan ajaran benar, seperti yang sudah
diperintahkan Bapa kepada kita. 5 Dan sekarang saya mengatakan
kepadamu, Ibu, supayakita semua salingmengasihi. Perintah ini bukan
perintah baru yang saya tulis bagimu. Perintah ini sudah ada pada kita
sejak semula. 6Danyangdimaksuddenganmengasihi adalahkita harus
hidup menurut perintah-perintah Allah. Dan inilah perintah-Nya yang
saya tegaskan: Hendaklah kita hidup di dalam kasih— seperti yang
sudah kita dengar sejak semula.

7 Karena sekarang ini banyak guru palsu sudah muncul di seluruh
dunia. Mereka tidak mengakui bahwa Kristus Yesus sudah datang ke
dunia ini sebagai manusia dengan tubuh biasa. Siapa saja yang tidak
mengakui hal itu adalah guru palsu dan pengikut antikristus.‡ 8Karena
itu, hendaklah kita masing-masing menjaga diri. Jangan sampai ada
yang tidakmenerima upah kemenangan yang sedang kita perjuangkan
dan jangan sampai upahmu dikurangi. 9Karena kalau kamumengikuti
ajaran sesat dan tidak taat kepada ajaran benar tentang Kristus, maka
kamu sudah meninggalkan Allah. Tetapi kalau kamu tetap mengikuti
ajaran benar itu, maka kamu tetap mempunyai hubungan erat dengan
Allah Bapa danAnak-Nya. 10Kalau seseorang datang denganmembawa
ajaran lain tentang Kristus, janganlah terima dia di dalam rumahmu
— bahkan jangan memberi salam kepadanya. 11 Karena kalau kamu
menerima dia, berarti kamu sudahmenjadi penolong dalampekerjaan-
nya yang jahat itu.

* 1:1 ibu … anak-anakmu Dengan menulis kepada seorang ‘ibu’, kemungkinan besar yang
Yohanes maksudkan adalah salah satu jemaat. Dan dengan menulis kepada ‘anak-anakmu’,
yang Yohanes maksudkan adalah para anggota jemaat itu. Pada waktu Yohanes menulis surat
ini, pemerintah Roma sudah mulai menganiaya orang-orang percaya. Jadi, kemungkinan
besar Yohanes sengaja membuat tujuan surat ini kurang jelas, supaya kalau surat ini dibaca
oleh musuh-musuh jemaat pengikut Kristus, mereka tidak bisa menggunakan surat ini untuk
menganiaya jemaat lagi. † 1:1 sesuai ajaranbenar… dari AllahKata-kata inimenerjemahkan
“kebenaran.” Maksudnya ajaran benar atau Kabar Baik tentang Kristus Yesus, yang memper-
satukan semua orang percaya. ‡ 1:7 antikristus Seorang raja kejahatan yang akanmelawan
Allah dan Kristus. Lihat 2Tes. 1-12.
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12Masih banyak lagi yang saya mau sampaikan kepada kalian, tetapi
rasanya lebih baik saya tidak menulisnya. Melainkan saya berharap
datang mengunjungi kalian, dan kita akan berbicara secara tatap
muka. Dengan demikian kita sangat bersukacita. 13 Anak-anak dari
saudarimu seiman—§ yang juga sudah dipilih oleh Allah, mengirim
salam kepadamu.

§ 1:13 saudarimuSaudaridari ‘ibu’ yangdisebutkandalamayat1,mungkinmaksudnya jemaat
lain.
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Surat Yohanes yang ketiga
1Kepada yang kekasih saudara saya seiman Gayus— yang saya kasihi

sesuai dengan ajaran benar yang kita terima dari Allah.*
Salam dari saya, penatua jemaat.
2Saudarayangsayakasihi, doasaya, kamuakanberhasil dalamsegala

haldansehat secara jasmani— samaseperti kehidupanrohanimusehat.
3 Saya sangat bersukacita ketika beberapa dari saudara seiman datang,
dan mereka mengatakan secara terbuka bahwa kamu setia dan terus
mengikuti ajaran benar. 4Bagi saya tidak ada sukacita yang lebih besar
daripada mendengar bahwa kalian— yang saya anggap sebagai anak-
anak saya, hidup dengan setia kepada ajaran yang benar.

5 Saudara yang saya kasihi, kamu menunjukkan kesetiaan dengan
semua bantuan yang kamu berikan kepada saudara-saudara seiman
kita, walaupun mereka adalah orang yang tidak kamu kenal. 6Mereka
sudah bersaksi di hadapan jemaat tentang bagaimana Saudara men-
gasihi mereka. Dan sekarang saya minta Saudara sekali lagi untuk
menolong mereka dengan cara yang berkenan kepada Allah, supaya
mereka bisa melanjutkan perjalanan mereka. 7 Mereka pergi untuk
melayani Kristus dan tidakmenerima bantuan apa pun dari orang yang
tidak mengenal Allah. 8 Sebab itu, pantas bagi kita untuk menolong
mereka. Apabila kita menolong mereka, kita turut ambil bagian dalam
pekerjaanmereka untukmengabarkan ajaran yang benar.

9 Saya sudahmenulis surat kepada jemaat, tetapi Diotrefes tidakmau
mendengarkan apa yang kami katakan. Dia selalu ingin menjadi orang
nomor satu di antara mereka. 10 Oleh karena itu, waktu saya datang,
saya akan menyatakan berbagai perbuatan yang sudah dia lakukan
— yaitu cerita palsu dan hal-hal jahat yang dia katakan tentang kami.
Dia juga tidak mau menerima saudara-saudara seiman yang datang ke
tempat itu. Dan bukan itu saja, dia bahkan melarang orang-orang yang
mau menolong saudara-saudara seiman itu. Dan kalau ada anggota
jemaat yangmasihmelakukan hal seperti itu, diamengeluarkan orang-
orang itu dari jemaat.

11 Saudara yang saya kasihi, janganlah kita mengikuti contoh yang
jahat. Tetapi marilah kita ikuti contoh yang baik. Orang yang biasanya
berbuat baik berasal dari Allah. Dan orang yang tetap berbuat jahat
tidak pernahmengenal Allah.

12 Semua orang mengatakan hal-hal yang baik tentang Demitrius.†
Dan sudah terbukti bahwa cara hidupnya sesuai dengan ajaran yang
benar. Kami sendiri juga bersaksi bahwa dia adalah orang baik. Dan
kamu tahu bahwa apa yang kami katakan adalah benar.

13Masih banyak hal lagi yang mau saya sampaikan kepadamu, tetapi
rasanya lebih baik saya tidak menulisnya. 14 Saya berharap segera
mengunjungimu, dan kita akan berbicara secara tatap muka. Doa
* 1:1 sesuai dengan ajaran benar … dari Allah Kata-kata ini menerjemahkan “dalam kebe-
naran.” Maksudnya ajaran benar atau Kabar Baik tentang Kristus Yesus, yangmempersatukan
semua orang percaya. † 1:12 Demitrius Kemungkinan besar, Demitrius adalah orang yang
membawa surat ini kepada Gayus.
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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.
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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 dipeli-
hara oleh Kristus Yesus.
Salam dari saya, Yudas — hamba Kristus Yesus, dan saya adalah
saudaranya Yakobus.*

2Doa saya, Allah akan selalu mengasihani dan mengasihi, serta men-
jaga kalian masing-masing supaya kamu hidup dengan tenang dalam
perlindungan-Nya!

Allah akanmenghukum orang-orang jahat
3Saudara-saudari yang saya kasihi, saya sudah lama ingin dan beren-

cana menulis surat kepada kalian tentang keselamatan yang sama-
sama kita sudah terima. Tetapi sekarang saya merasa terdorong untuk
menulis hal yang lain kepada kalian: Saya mau mendorong kalian su-
paya kalian masing-masing berjuang mempertahankan ajaran-ajaran
benar tentang keyakinan yang sudah disampaikan Allah kepada kita
— yaitu umat-Nya yang sudah disucikan-Nya. Semua ajaran itu be-
nar untuk selama-lamanya, dan janganlah kita membiarkan seseorang
mengubah ajaran kita itu! 4 Karena ada guru-guru palsu yang dengan
rahasia masuk ke tengah-tengah kita. Merekalah orang yang Allah
sejak dahulu sudah tetapkanuntuk dihukumkarena kejahatanmereka,
sesuai nubuatan para nabi dan seperti yang akan saya jelaskan di
bawah. Mereka melawan Allah dan menyalahgunakan kebaikan hati
Allah sebagai alasan untuk terus hidup sesuai hawa nafsu mereka.
Mereka menolak mengikut Kristus Yesus— yaitu Raja dan Penguasa
hidup kita.

5 Walaupun kalian sudah mengetahui cerita ini, saya mau mengin-
gatkan kalian bahwa meskipun Allah menyelamatkan umat-Nya dari
tanahMesir, tetapi sesudah itu mereka yang tidak percaya dibinasakan
oleh-Nya. 6 Dan ingatlah malaikat-malaikat yang sudah TUHAN tu-
runkan dari jabatan tinggi mereka. Itu karena mereka meninggalkan
tempat tugas mereka. Karena itu Allah sudah menahan mereka di
dalam tempat yang paling gelap — di mana mereka diikat dengan
rantai yang tidak bisa dibuka untuk selama-lamanya. Dia menahan
mereka untuk dihakimi pada Hari Pengadilan yang hebat itu. 7 Ingat
juga Sodom dan Gomora dan kota-kota di sekitar kedua tempat itu.
Penduduk kota-kota berkelakuan sama seperti malaikat-malaikat itu,
karena mereka banyak berzina dan sangat suka melakukan berbagai
macam dosa seks yang menjijikkan. Mereka menanggung hukuman
api yang akan menyala untuk selama-lamanya, dan hendaklah hal ini
menjadi peringatan bagi kita.

8 Demikian juga guru-guru palsu itu. Mereka menganggap bahwa
mimpi-mimpi mereka adalah pimpinan dari TUHAN. Dan akibat
itu mereka mencemarkan tubuh mereka dengan dosa, dan mereka
* 1:1 Yudas … Yudas ini adalah saudara dari Yesus— sama seperti kakaknya Yakobus.
Perhatikan bahwa Yudas tidak membanggakan diri dengan langsung mengatakan bahwa dia
adalah saudara Yesus. Jadi penulis surat ini bukanlah Yudas yang mengkhianati Yesus, dan
bukanmurid Yesus yang lain dengan nama yang sama.



Yudas 9 583 Yudas 20

menolak pimpinan Allah dan menghina penguasa-penguasa rohani.
9Malaikat kepala Mikael pun tidak menghina seperti itu. Pada waktu
Mikael bertengkardengan iblis tentang siapayangakanmemilikimayat
Musa, Mikael tidak menyombongkan diri dan menyalahkan iblis den-
gan menggunakan kata-kata hinaan, tetapi dia hanya mengatakan,
“Biarlah TUHANmenghukum engkau!”

10 Tetapi guru-guru palsu itu menghina apa saja yang tidak mereka
mengerti. Dan hal-hal yang mereka bisa mengerti hanyalah hal
yang dipelajari secara naluri— yaitu hal-hal yang juga diketahui oleh
binatang-binatang yang tidak berakal. Dan justru hal-hal itulah yang
membinasakan mereka. 11 Celakalah mereka karena mengikuti jalan
yangditempuhKain.✡ Mereka tersesatkarenagilauangsepertiBileam,✡
danmerekamemberontak seperti Korah,✡ sehinggamereka binasa.

12Denganberanimereka ikut dalamperjamuankasih† kalian, namun
mereka hanya mementingkan diri sendiri dan mencemarkan perja-
muan kalian itu. Mereka seperti awan yang tidak berair, yang berlalu
ditiup angin. Mereka seperti pohon-pohon yang tidak menghasilkan
buah padamusim buah, yang akar-akarnya dicabut dan akhirnyamati.
13 Seperti ombak bahaya yang meninggalkan busa dan kotoran pada
pantai, begitu juga perbuatan-perbuatan mereka yang memalukan
nanti akan kelihatan. Mereka juga seperti bintang-bintang yang su-
dah 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
tentang mereka, “Lihatlah, TUHAN sedang datang dengan beribu-ribu
umat-Nya yang sudah disucikan-Nya. 15 Sesudah itu Dia akan meng-
hakimi setiaporang, dankhususnyaDiaakanmenghukumsemuaorang
jahat yang melawan-Nya dengan kejahatan mereka. Dan Dia akan
menghukum mereka karena semua perkataan mereka yang jahat— di
mana orang-orang berdosa itu sudahmelawan Allah.”

16Guru-guru palsu itu selalu bersungut-sungut dan sukamencari-cari
kesalahan orang. Padahal mereka sendiri selalu mengikuti hawa nafsu
mereka. Mereka menyombongkan diri dan memuji-muji orang lain
supayamendapat 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
akanmuncul pengejek-pengejek yangmelawan Allah dan hidupmenu-
rut hawa nafsu mereka sendiri.” 19 Merekalah yang menimbulkan
perpecahan di antara kita. Mereka tidak memiliki Roh Kudus dan
dikuasai oleh keinginan-keinginan diri mereka sendiri.

20Tetapi Saudara-saudari yang saya kasihi, hendaklah kalianmasing-
masing saling menguatkan supaya terus percaya penuh kepada ajaran
suci yang sudah disampaikan kepadamu. Tetaplah berdoa dengan
✡ 1:11 Kej. 4:1-15 ✡ 1:11 Bil. 22:1–25:18; Ul. 23:3-6 ✡ 1:11 Bil. 16:1-40 † 1:12 perjamuan
kasih Adalah pertemuan jemaat yang khusus di manamerekamakan bersama danmerayakan
Perjamuan Kudus.
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bantuan Roh Kudus. 21 Jagalah dirimu supaya tetapmenjalin hubungan
kasih dengan Allah, karena Penguasa kita Kristus Yesus sangat men-
gasihani kita. Dan karena itu tetaplah menanti-nantikan waktunya di
mana Kristus menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada kita, yang
akanmembawa kita kepada hidup yang selama-lamanya.

22 Tunjukkanlah belas kasihan dan kuatkanlah saudara-saudari kita
yang ragu-ragu. 23 Dan segeralah bertindak untuk menyelamatkan
saudara-saudari kita yang berdosa, karena hal itu seperti menarik
mereka dari dalam api neraka. Tetapi waktu kamu mengasihani dan
berusaha menguatkan orang-orang seperti itu, kita harus ingat untuk
tetap takut danhormat kepadaTUHAN,danbencilahperbuatanmereka
yang menajiskan karena keinginan-keinginan badani mereka yang ja-
hat.

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 yang membuat kita layak
masuk ke hadapan kemuliaan-Nya— di mana kita sangat bersukacita
karena tidak ada lagi kesalahan pada kita. Bagi Dialah kemuliaan,
kebesaran, kuasa, dan kekuatan melalui Penguasa kita Kristus Yesus
sebelum ada zaman, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin!
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Wahyu– Penglihatan Yohanes tentang
peristiwa-peristiwa yang akan datang

Kata pengantar oleh Yohanes
1Buku ini isinyamengenaiperistiwa-peristiwayangsudahditetapkan

Allah untuk segera terjadi. Pertama sekali rencana-rencana-Nya itu
dinyatakan oleh Allah kepada Kristus Yesus, lalu Kristus mengutus
salah satu malaikat untuk menunjukkan semua itu melalui pengli-
hatan kepada saya, Yohanes— hamba Kristus. 2 Dalam buku ini saya
menuliskan kesaksian saya sendiri tentang semua yang diperlihatkan-
nya itu kepada saya dan semua pesan Allah yang disampaikan kepada
saya oleh Kristus Yesus.

3Diberkatilah setiap orang yangmembacakan 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 ter-
jadi sudah dekat.

4 Saya— Yohanes, mengirim salam kepada Saudara-saudari seiman
yang ada di ketujuh jemaat di provinsi Asia. Doa saya, Allah akan
selalu baik hati kepada kalianmasing-masing danmenjagamu sehingga
hidupmu tenang dalam perlindungan-Nya. Karena segala berkat yang
kita terima berasal
dari Allah yang sudah ada sejak penciptaan sampai sekarang, dan yang

terus ada sampai masa yang akan datang,
dan dari Roh Allah yang dengan seluruh kekuatan-Nya* berada di
hadapan takhta Allah,

5-6 dan dari Kristus Yesus, yang selalu bisa dipercaya dalam semua
kesaksian-Nya tentang Allah Bapa.

Dialah yang pertama sekali† mempunyai hidup yang selama-
lamanya sesudah kematian,

dan Dialah Raja Agung atas semua raja di dunia.
Doa saya, Kristus akan dimuliakan untuk selama-lamanya! Karena

kasih-Nya sangat luar biasa kepada kita sehingga Dia menyerahkan
diri-Nya untuk disalibkan, supaya melalui darah-Nya sendiri kita
dibebaskan dari kuasa dosa. Dengan demikian Dia 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!
* 1:4 Roh Allah yang dengan seluruh kekuatan-Nya Secara harfiah, “ketujuh roh.” Sangat
banyak penafsir berkata bahwa ‘ketujuh roh’ di sini adalah sama dengan ‘ketujuh Roh Allah’
yang terdapat dalam Why. 3:1; 4:5 dan 5:6. Lihat catatan di Why. 3:1. † 1:5-6 pertama
sekali Secara harfiah, “Anak Sulung.” Yesus sering disebut ‘Anak Sulung’ dalam Firman Allah
karena anak sulung dalam kebudayaan Yahudi mempunyai peran khusus. Anak sulung yang
mewarisi segala sesuatu dari bapaknya dan menjadi pemimpin semua anak yang lain. Berarti
Yesus adalah yang pertama sekali mempunyai hidup yang selama-lama sesudah kematian (Kol.
1:18; Why. 1:5), yang Terutama di atas semua yang diciptakan (Mzm. 89:28; Kol. 1:15; Ibr. 1:6),
Penguasa di atas semua anak-anak lain yang diangkat Allah (Rom. 8:29; Ibr. 2:10-14), dan Yang
merupakan jaminan bahwa semua pengikut Kristus akan dihidupkan kembali dari kematian
(1Kor. 15:20). ✡ 1:5-6 1Ptr. 2:5; 2:9; Why. 5:10
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7Lihatlah, Yesus datangdengandikelilingi awan-awan! Semuamanu-
sia yang sudah mati akan dihidupkan kembali, dan setiap orang akan
menyaksikan kedatangan-Nya— termasukmereka yang sudahmenom-
bakDia. Lalu semuabangsadi bumi ini akanmenangis dengan tangisan
yang keras, karena mereka tahu bahwa Dia datang untuk mengadili
mereka. Benar, hal itulah yang akan terjadi! Amin!

8Dan 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 alami karena
mengikut Yesus. Oleh karena itulah kita belajar bertahan dalam keper-
cayaan kita kepada-Nya dan menjadi sabar menanti saatnya Allah
memerintah sebagai Raja di dunia ini dengan nyata. Oleh karena saya
memberitakanFirmanAllahdanbersaksi tentangYesus,makasaya juga
ditangkap lalu diasingkan oleh pemerintah kerajaan Roma ke pulau
Patmos.§ 10 Pada suatu Hari Tuhan— yaitu hari Minggu, tiba-tiba saya
dikuasai RohKudus, lalu tidak jauhdari belakang saya, sayamendengar
suara yang keras seperti bunyi terompet 11 yang berkata, “Tuliskan-
lah semua hal yang akan diperlihatkan kepadamu, lalu kirimkanlah
bukunya itu kepada ketujuh jemaat di kota-kota di provinsi Asia— yaitu
Efesus, Smirna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Filadelfia, dan Laodikia.”

12 Kemudian saya menoleh ke belakang untuk melihat Siapa yang
berbicara kepada saya. Lalu saya melihat tujuh lampu yang masing-
masing berdiri di atas satu meja khusus, dan semuanya terbuat dari
emas. 13 Dan di antara ketujuh lampu itu ada Seorang yang kelihatan
seperti ‘manusia biasa’— yaitu Anak Manusia.* Dia memakai jubah
yang panjangnya sampai ke kaki. Dia juga memakai ikat pinggang
yang terbuat dari emas dan sangat lebar hingga sampai ke dada-Nya.
14 Rambut-Nya putih seperti bulu domba, atau seputih salju. Mata-
Nya bersinar seperti nyala api. 15 Kaki-Nya kelihatan seperti pijaran
tembaga saat dimurnikan di dalam api yang sangat panas. Suara-Nya
keras seperti suara air terjun raksasa. 16Tangan kanan-Nya memegang
tujuh bintang. Lidah-Nya seperti pedang yang kedua sisinya tajam—
yang menggambarkan bahwa semua perkataan-Nya sangat berkuasa.
Danwajah-Nyabersinar seperti sinarmatahari padawaktu tengahhari.

‡ 1:8 Yang PertamadanYangTerakhir Secara harfiah, “Alfa danOmega”— yaitu huruf pertama
dan yang terakhir dalam abjad bahasa Yunani. Arti ‘Alfa dan Omega’ Yohanes sebutkan dalam
ayat ini. § 1:9 Patmos Sebuahpulau kecil di Laut Tengah yangdigunakanoleh kerajaanRoma
sebagai tempat buangan orang-orang yang dianggap membahayakan negara. Posisinya dekat
negara yang sekarang disebut Turki. * 1:13 AnakManusiaWaktu Yesus tinggal di dunia, Dia
sering menyebut diri-Nya “Anak Manusia.” Tetapi arti istilah ini bukan mengarah kepada kata
‘anak’. Dalam bahasa Ibrani, ‘anak manusia’ berarti ‘manusia biasa’. Yesus menyebut diri-Nya
seperti itu untuk mengingatkan para pendengar-Nya tentang apa yang Nabi Daniel saksikan
dalam penglihatan tentang Raja Penyelamat. (Dan. 7:13-14) Karena Daniel melihat Yesus di
surga dalambentuk seperti ‘anakmanusia’—maksudnya dalambentuk ‘manusia biasa’, waktu
Allahmelantik Dia sebagai Raja atas semua yang ada.
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17Ketika sayamelihat-Nya, saya langsung tersungkur di hadapan-Nya
dan saya merasa seluruh kekuatan saya hilang— seperti mati men-
dadak. Lalu Dia meletakkan tangan kanan-Nya pada saya dan berkata,
“Jangan takut! Akulah yang selalu ada— baik sebelum awal mula
penciptaan maupun sesudah semua ciptaan hilang lenyap. 18 Akulah
sumber kehidupan. Biarpun Aku pernah mati, tetapi lihatlah! Aku
hidup sekarang, dan hidup sampai selama-selamanya! Aku memegang
kunci kerajaan maut, jadi Aku berkuasa penuh untuk menentukan ka-
pan setiap orang mati, dan Aku juga berkuasa menghidupkan kembali
manusia yang sudahmati.

19 “Oleh karena itu, tuliskanlah semua hal yang akan diperlihatkan
kepadamu, karena semua penglihatan ini menggambarkan keadaan
yang terjadi sekarang dan juga peristiwa yang akan terjadi di kemudian
hari. 20SekarangAku jelaskan arti dari kedua penglihatan tadi: Ketujuh
bintang yang kamu lihat di tangan kanan-Ku menggambarkan ketujuh
pelayan Tuhan† yang mewakili ketujuh jemaat di kota-kota tersebut,
sedangkan ketujuh lampu emasmenggambarkan ketujuh jemaat itu.”‡

2
Surat Yesus kepada jemaat di Efesus

1Lalu Yesus berkata kepada saya,
“Tuliskanlah hal-hal ini kepada pelayan Tuhan* yang mewakili

jemaat Tuhan di kota Efesus: Inilah pesan dari Aku yang memegang
ketujuh bintang di tangan kanan-Ku dan yang menjaga keadaan
ketujuh lampu emas itu:

2 “Aku tahu cara hidup kalian masing-masing, dan Aku perhatikan
kalian tetap berjuang untuk Aku dan bertahan dengan sabar. Aku
senang bahwa kalianmengusir dari jemaat orang-orang yang terlibat
dengan ajaran sesat. Dan pada waktu guru-guru palsu muncul dan
mengaku bahwamereka rasul yang Aku utus, kalianmengujimereka
dan akhirnya kalian menyadari bahwa mereka pembohong. 3 Aku
tahukalian tetapberdiri teguhsebagaipengikut-Ku. Danketikakalian
dianiaya karena itu, kalian terus bertahan dan tidak putus asa.

4 “Tetapi Aku kecewa dengan kalian karena hal ini: Kalian tidak
lagimengasihiAkudan tidak lagi salingmengasihi seperti padawaktu
kalian baru percaya kepada-Ku. 5Sadarlah! Kalian sudah terlalu jauh
meninggalkan Aku. Karena itu bertobatlah! Dan kembalilah kepada
cara hidup kalian yang semula. Tetapi kalau kalian tidak bertobat,
Aku akan datang dan memindahkan lampu emasmu dari tempatnya
di hadapan-Ku.† 6 Tetapi Aku senang dengan kalian karena hal

† 1:20 pelayan Tuhan Kata ini dalam bahasa Yunani juga bisa diterjemahkan ‘malaikat’—
seperti dalam ayat Why. 1:1. Arti dasar dari ‘malaikat’ adalah ‘utusan’, dan dalam bahasa
Yunani kata itu sering juga dipakai untuk utusan manusia. ‡ 1:20 ketujuh jemaat itu Angka
tujuh di seluruh Penglihatan Yohanes mempunyai arti simbolis. Kemungkinan besar ketujuh
jemaat inimenggambarkan semua jemaat yangpercayakepadaKristus. 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 mereka menerima hukuman berat sehingga
tidak ada lagi jemaat di kota itu.
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ini: Kalian membenci cara hidup yang diajarkan oleh para pengikut
Nikolaus.‡ Aku jugamembenci cara hidup yang jahat itu.

7 “Nah, buat apa telingamu itu?! Dengarkanlah baik-baik berita ini
yang Roh-Ku sampaikan kepada ketujuh jemaat!
“Inilah hadiah yang akan diberikan kepada kalian masing-masing

yang menang dalam peperangan rohani ini: Kepadamu akan Ku-
berikan hak 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
awalmula penciptaanmaupun sesudah semua ciptaanhilang lenyap.
Juga Aku sudah pernahmati tetapi hidup kembali.

9 “Aku tahu kalian menderita aniaya dan juga miskin, tetapi sebe-
narnya kalian kaya! Dan Aku juga tahu bahwa kalian dituduh
melakukan hal-hal yang jahat oleh mereka yang menyebut dirinya
orang Yahudi. Tetapi sebenarnya mereka bukan orang Yahudi, tetapi
jemaat iblis. 10 Janganlah takut terhadap penderitaan yang segera
akan kalian alami. Karena iblis akanmempengaruhi orang-orang un-
tuk memusuhi kalian sehingga beberapa orang saudara-saudari dari
antara kalian ditangkap dan dipenjarakan. Memang iblis melakukan
itu untuk menguji kesetiaan kalian kepada-Ku. Dan kalian akan
mengalami penderitaan yang berat selama sepuluh hari.* Teruslah
setia— sekalipun kamu harus mati! Lalu Aku akan memberikan
mahkota kemenangan† kepadamu pada waktu kamu masuk surga
untuk hidup selama-lamanya.

11 “Nah, buat apa telingamu itu?! Dengarkanlah baik-baik berita ini
yang Roh-Ku sampaikan kepada ketujuh jemaat!
“Inilah hadiah yang akan diberikan kepada kalian masing-masing

yang menang dalam peperangan rohani ini: Kamu tidak akan men-
galami kematian tahap kedua.”
Surat Yesus kepada jemaat di Pergamus
12 “Tuliskanlah ini kepada pelayan Tuhan yang mewakili jemaat

di Pergamus: Inilah pesan dari Aku yang siap berperang dengan
‡ 2:6 para pengikut Nikolaus Tidak diketahui dengan persis apa yang diajarkan oleh kelompok
Nikolaus. Tetapi dalam buku ini ternyata Nikolaus adalah guru ajaran sesat yang mengajarkan
bahwa orang-orang Kristen boleh berbuat zina dan terlibat dalam pesta makan untuk berhala.
(Why. 2:14-15; 2:20; 2:24) Kemungkinan ajaran sesat ini berasal dari ajaran palsu bernama
Gnostik, karena mereka mengajarkan bahwa apa yang tubuh jasmani lakukan tidak mence-
markan kehidupan rohani. Oleh karena itulahmerekamerasa bebasmelakukan dosa apa saja.
§ 2:7 TamanAllah Tempat taman ada di surga— yang juga disebut YerusalemBaru. LihatWhy.
22:1-2. * 2:10 sepuluh hari Seperti angka-angka lainnya dalam kitab Wahyu, kemungkinan
besar jumlah hari di sini tidak dimaksudkan untuk ditafsirkan secara harfiah. Kemungkinan
besar ‘sepuluhhari’ artinya ‘waktuyang tidakbegitu lama’. † 2:10 mahkotakemenanganKata
yang diterjemahkan ‘mahkota’ di sini bukan menunjukkan mahkota seorang raja yang dibuat
dari emas, tetapi lingkaran ranting pohon zaitun— seperti menjadi tanda pemenang dalam
pertandingan olah raga pada zaman itu. Penafsir berbeda pendapat kalau kata ‘mahkota’ di
sini hanya kiasan saja yang menunjukkan hadiah kehidupan yang selama-lamanya, atau umat
Allahbenar-benar akanmenerimamahkota seperti ituwaktumasuk surga. Lihat jugaYak. 1:12;
2Tim. 4:8; 1Ptr. 5:4; Why. 2:10.
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sepenuh kuasa perkataan-Ku— yang bagaikan pedang yang tajam
kedua sisinya.

13 “Aku tahu bahwa kota kalian adalah pusat kejahatan, sehingga
bisa dikatakan bahwa iblis bertakhta di sana. Biarpun begitu
kamu masing-masing tetap setia kepada-Ku. Bahkan kamu tidak
menyangkal bahwa kamu adalah pengikut-Ku pada waktu saksi-Ku
yang setia— yaitu Antipas, dibunuh di kota kalian, yaitu kota yang
sudah seperti ibukota kerajaan iblis.

14 “Tetapi Aku kecewa dengan kalian karena hal ini: Beberapa dari
antara kalian mengikuti ajaran sesat yang dulu diajarkan Bileam.
Ingatlah bagaimana Bileammengajari Balak untuk membujuk orang
Israel supaya berbuat dosa— yaitu dengan ikut dalam pesta makan
untukmenghormati berhala danmelakukan percabulan.✡ 15Hampir
sama dengan ajaran sesat Bileam itu adalah orang-orang di antara
kalian yang mengikuti ajaran Nikolaus. 16 Jadi, bertobatlah! Kalau
tidak, Aku akandatang kepada kalian secara tiba-tiba danmenyerang
siapa saja yang mengikuti ajaran sesat itu dengan sepenuh kuasa
perkataan-Ku. Kuasa perkataan-Ku itu digambarkan seperti pedang
yang kedua sisinya tajam.

17 “Nah, buat apa telingamu itu?! Dengarkanlah baik-baik berita ini
yang Roh-Ku sampaikan kepada ketujuh jemaat!
“Inilah hadiah yang akan diberikan kepada kalian masing-masing

yang menang dalam peperangan rohani ini: Kepadamu akan Ku-
berikan hadiah untuk memakan sebagian dari manna yang tersem-
bunyi.‡ Dan Aku akan memberikan batu putih kepadamu, dan di
atas batu putih itu akan tertulis nama baru yang Aku berikan secara
khusus kepadamu— yang tidak akan dikenal oleh siapa pun, kecuali
kamu sendiri.”
Surat Yesus kepada jemaat di Tiatira
18 “Tuliskanlah ini kepada pelayan Tuhan yang mewakili jemaat di

Tiatira: Inilah pesandari Aku—AnakAllah. Akulah yangmempunyai
mata yang bersinar seperti nyala api, dan kaki-Ku bersinar seperti
tembaga yang mengkilap saat dimurnikan di dalam api yang sangat
panas.

19“Aku tahu cara hidup kalianmasing-masing, danAku tahubahwa
kalian tetap saling mengasihi sesama saudara-saudarimu seiman.
Aku tahu kamu tetap yakin dan setia kepada-Ku, tetap melayani Aku,
dan tetap bertahan dalam kesusahan. Bahkan dalam semua hal ini
kalian sudah lebih maju dan semakin mengalami peningkatan dari
cara hidup kalian yang semula ketika kalian baru percaya kepada-Ku.

20 “Tetapi Aku kecewa dengan kalian karena hal ini: Kalian terus
saja membiarkan perempuan yang bernama Isebel menyesatkan

✡ 2:14 Bil. 22:1–25:3; 31:16 ‡ 2:17 manna yang tersembunyi Waktu kedua belas suku
Israel keluar dari Mesir dan tinggal di padang gurun selama empat puluh tahun, setiap pagi
Allah memberikan makanan dari surga kepada mereka. Makanan itu dinamakan ‘manna’.
Allah menyuruh Musa untuk menyimpan sebotol manna di dalam Peti Perjanjian. Tetapi
lama-kelamaan botol manna itu hilang dari Peti Perjanjian (1Raj. 8:9; 2Taw. 5:10), dan tidak
tertulis dalam sejarah Israel apa yang terjadi dengan botol itu. Tetapi ada tradisi yang muncul
di mana mereka berkata bahwa suatu saat nanti Allah akan menunjukkan kembali botol dan
manna itu kepada mereka. Bagi kita sekarang, manna yang tersembunyi itu menunjukkan
bahwa kita benar-benar merupakan umat Allah, dan di surga kita tidak akan pernah merasa
lapar lagi.
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umat-Ku. Dia mengakui dirinya sebagai nabi, tetapi lewat ajarannya
dia mengajak umat-Ku untuk melakukan percabulan dan ikut dalam
pestamakan untukmenghormati berhala. 21Aku sudahmemberikan
cukup banyak kesempatan supaya dia bertobat, tetapi dia tidak mau
bertobat dari percabulannya. 22 Jadi, Aku akan menghukum dia
dengan kesakitan yang mengerikan, sehingga terpaksa dia hanya
terbaring dan menderita di tempat tidur di mana dia suka berzina.
Dan semua laki-laki yang sudah berzina dengan dia, kalau mereka
tidak bertobat dari perbuatan jahat yang diajarkan Isebel itu, mereka
juga akan dihukum dengan cara yang sama. 23 Bahkan Aku 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“TetapibagikalianyangdiTiatirayang tidakmengikuti ajarannya
— yaitu kalian yang menolak mempelajari apa yang mereka sebut
‘ajaran tingkat lanjut dari iblis’, Aku berkata kepada kalian: Aku tidak
akan menanggungkan beban lain kepada kalian. 25 Hanya tetaplah
bertahan dalam keyakinanmu kepada-Ku sampai Aku datang kem-
bali.

26-28 “Inilah hadiah yang akan diberikan kepada setiap kalian yang
tetap taat kepada-Ku sampai hari terakhir dan yang menang dalam
peperangan rohani ini: Seperti Aku menerima kuasa dari Bapa-Ku,
kuasa itu jugalah yang akan Ku-berikan kepadamu— yaitu ‘kuasa
untuk memerintah atas semua bangsa.’ Dan bersama-Ku kamu akan
‘memberikan hukuman yang berat atas kesalahan dan kejahatan
mereka.’ Kuasamu untukmenghukum digambarkan seperti ‘tongkat
besi yang dengan mudah menghancurkan bejana yang terbuat dari
keramik.’✡ Dan kepadamu juga akan Ku-berikan sinar kemuliaan
seperti bintang fajar yang bersinar di timur.✡

29 “Nah, buat apa telingamu itu?! Dengarkanlah baik-baik berita ini
yang Roh-Ku sampaikan kepada ketujuh jemaat!”

3
Surat Yesus kepada jemaat di Sardis
1 “Tuliskanlah ini kepada pelayan Tuhan yang mewakili jemaat di

Sardis: Inilah pesan dari Aku yang mempunyai seluruh kekuatan
Roh Allah* dan yang memegang ketujuh bintang itu yang menggam-
barkan ketujuh jemaat.
“Aku tahucarahidupkalianmasing-masing. Kamuterkenal sebagai

pengikut-Ku yang setia dan rajin, tetapi sebenarnya secara rohani
kamu hampir mati. 2 Karena itu sadarlah dan bangkitlah dari ke-
matianmu itu! Dan kuatkanlah rohanimu yang sudah hampir mati
itu supaya hidup kembali! Karena Aku tahu— di hadapan Allah,

✡ 2:26-28 Mzm. 2:7-9; Why. 12:5; 19:15 ✡ 2:26-28 Dan. 12:3; Why. 22:16 * 3:1 seluruh
kekuatan Roh Allah Secara harfiah, “ketujuh Roh Allah.” Dalam Kitab Suci— dan khususnya
Penglihatan Yohanes, angka tujuh mempunyai arti simbolis. Yohanes memakai angka tujuh
untuk menunjukkan hal-hal yang lengkap, sempurna, atau ilahi. Karena itu Roh Allah— yang
memang satu, bisadigambarkan sebagai tujuh. (BandingkanWhy. 1:5; 3:1; 4:5dan5:6.) Ada juga
penafsir yang berkata bahwa Yohanes berpikir tentang Yes. 11:2-5— dimana Yesaya bernubuat
mengenai ketujuh sifat Roh Kudus yang terlihat di dalam diri Kristus.
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semua 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, maka Aku akan datang
secara tiba-tiba dan menghukum kalian. Dan sebelumnya kalian
tidak akan tahu saatnya Aku akan datang, karena Aku akan datang
seperti pencuri.

4 “Tetapi hanya beberapa orang saja di antara kalian jemaat Sardis
yang tidak menodai diri mereka dengan melakukan kejahatan.† Se-
tiap kamu akan berjalan bersama-Ku dengan pakaian putih, karena
kamu pantas menerima kehormatan itu.

5 “Inilah hadiah yang akan diberikan kepada kalianmasing-masing
yang menang dalam peperangan rohani ini: Pakaian putih itu akan
diberikan kepadamu. Dan namamu tidak akan Ku-hapus dari Buku
Kehidupan. Tetapi di hadapanBapa-Kudandi hadapanparamalaikat
akan Ku-beritahukan bahwa kamu sudah terbukti setia kepada-Ku.

6 “Nah, buat apa telingamu itu?! Dengarkanlah baik-baik berita ini
yang Roh-Ku sampaikan kepada ketujuh jemaat!”
Surat Yesus kepada jemaat di Filadelfia
7 “Tuliskanlah ini kepada pelayan Tuhan yang mewakili jemaat

di Filadelfia: Inilah pesan dari Aku — yaitu yang disebut ‘Yang
Kudus’ dan yang sangat layak dipercayai. Aku yangmemegang ‘kunci
Daud’,”✡ jadi Akulah yang berhak menentukan siapa yang mener-
ima hak menjadi warga kerajaan Allah. Kalau Aku yang membuka
pintu bagi seseorang, siapa pun tidak bisa menghalanginya dengan
menutup pintu itu. Dan kalau Aku yang menutup pintu untuk sese-
orang, siapa pun tidak bisa membuka pintu itu baginya.

8 “Aku tahu cara hidup kalian masing-masing. Aku tahu bahwa
kekuatan kalian untuk bertahan sangat terbatas, tetapi kalian tetap
mengikuti ajaran-Ku dan tidak menyangkal bahwa kalian adalah
pengikut-Ku. Karena itu, lihatlah! Aku sudah membuka pintu
— yaitu kesempatan bagi kalian, supaya kalian memberitakan ten-
tang Aku, dan siapa pun tidak bisa menutup pintu kesempatan itu.
9Dengarkanlah! Orang-orang yang sekarang memusuhi kalian akan
Ku-buat supayamereka datang sujud di hadapan kalian danbertobat.
Mereka itu adalah orang-orang yang mengakui diri mereka sebagai
penganut agama Yahudi, tetapi sebenarnya mereka adalah jemaat
iblis. Tetapi Aku akanmembuat mereka sadar bahwa Akumengasihi
kalian. 10Kalian sudah menaati perintah-Ku untuk bertahan dengan
sabar sebagai pengikut-Ku. Oleh karena ituAkupunakanmelindungi
kalian dari masa kesusahan yang akan menimpa seisi dunia untuk
menguji semuamanusia yang tinggal di bumi.

11“Akuakan segeradatang! Tetaplahbertahandalamkeyakinanmu
kepada-Ku sampai Aku datang, supaya dalam pertandingan untuk
mempertahankankeyakinanmuini tidakadaorangyangbisameram-
pasmahkota kemenangan kalian pada saat kalian sudah sangat dekat
dengan garis akhir!

† 3:4 tidak menodai diri mereka … Secara harfiah, “tidak menodai jubahmu.” Dalam seluruh
kitab Wahyu jubah bersih atau putih menggambarkan kekudusan dalam cara hidup. ✡ 3:7
Yes. 22:22
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12 “Inilah hadiah yang akandiberikan kepada kamumasing-masing
yang menang dalam peperangan rohani ini: Kamu akan Ku-jadikan
seperti tiang besar di dalam Rumah Allah-Ku. Maksud-Ku, kamu
berhak tinggal di sana sampai selama-lamanya. Dan pada tubuhmu
akan Ku-tuliskan nama Allah-Ku, dan nama kota Allah-Ku— yaitu
Yerusalem baru yang akan turun dari surga. Juga akan Ku-tuliskan
nama baru-Ku padamu.‡

13 “Nah, buat apa telingamu itu?! Dengarkanlah baik-baik berita ini
yang Roh-Ku sampaikan kepada ketujuh jemaat!”

Surat Yesus kepada jemaat di Laodikia
14 “Tuliskanlah ini kepada pelayan Tuhan yang mewakili jemaat

di Laodikia: Inilah pesan dari Aku yang juga disebut Yang Amin!§
Maksud-Ku, Akulah Saksi yang sangat 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 setengah hati saja mengikut Aku!
16 Jadi kalian bisa digambarkan seperti makanan yang suam-suam
kuku saja— tidak dingin dan juga tidak panas. Maksud-Ku, kalian
seperti makanan yang sesudah Aku rasa, Ku-muntahkan dari mulut-
Ku! 17 Karena kalian masing-masing berpikir, ‘Saya sudah kaya.
Harta yang saya kumpulkan sudah cukup sehingga saya tidak akan
mengalami kekurangan lagi.’ Tetapi kalian tidak menyadari bahwa
secara rohani kalian sangatmiskin, tanpaharapan,melarat, buta, dan
telanjang. 18 Jadi Aku menasihatkan kalian supaya kalian menukar
harta kekayaanmu itu dengan emas-Ku— yaitu emas yang sudah
dimurnikan dalam api, sehingga kalian benar-benar menjadi kaya.✡
Dan pakailah hartamu itu untuk membeli pakaian putih dari Aku,
supaya nanti kamu tidak telanjang danmalu lagi. Dan belilahminyak
untuk dioleskan pada matamu, sehingga mata hatimu bisa melihat
dengan jelas.

19 “Hai anak-anak-Ku yang terkasih, Akulah yang menegur dan
mengoreksi kalian!✡ Karena itu nyalakanlah api semangatmu kem-
bali dan bertobatlah! 20 Lihatlah! Aku seperti berdiri di depan pintu
rumah kalian masing-masing, mengetuknya, dan minta izin untuk
masuk. Siapa saja yangmendengar suara-Ku danmembukakan 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

‡ 3:12 Ayat 12 Tulisan nama-nama tersebut pada tubuh para pemenang menunjukkan bahwa
mereka sudah menjadi milik Allah dan Kristus untuk selama-lamanya, dan mereka adalah
warga kerajaan surga. § 3:14 Amin Amin berarti ‘sangat setuju’ atau ‘biarlah terjadi’. Di
sini Yesus menggunakan kata Amin sebagai nama lain untuk diri-Nya, dan arti dari nama itu
dijelaskan dalam kalimat yang berikut. Bandingkan dengan 2 Kor. 1:20. ✡ 3:18 Luk. 16:9
✡ 3:19 Ibr. 12:5-11
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Aku yang sesudah menang dalam peperangan rohani besar lalu
duduk di sebelah kanan Bapa-Ku.*

22 “Nah, buat apa telingamu itu?! Dengarkanlah baik-baik berita ini
yang Roh-Ku sampaikan kepada ketujuh jemaat!”

4
Yohanesmelihat takhta Allah dan penyembahan-Nya di surga

1 Lalu dalam penampakkan yang terus berlangsung itu saya melihat
ke atas ada sebuah pintu terbuka di surga, dan saya mendengar suara
seperti yang sebelumnya sekeras bunyi terompet yang berkata, “Naik-
lah kemari! Aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi
sesudah ini.” 2Tiba-tiba sayadikuasaiRohKudusdansaya seperti sudah
tiba di surga dimana sayamelihat takhtaRaja, danDia YangMahakuasa
sedang duduk di takhta itu! 3 Dia yang duduk di takhta itu kelihatan
seperti batu permata yang mengkilap dengan warna merah, hijau, dan
beberapa warna lain. Dan takhta itu dikelilingi pelangi yang berkilap-
kilap seperti batu permata.*

4 Di sekeliling takhta itu ada dua puluh empat takhta lain, dan pada
takhta itududukduapuluhempatpemimpinyangmemakai jubahputih
dan mahkota emas. 5 Takhta Raja Yang Mahakuasa itu memancarkan
sinar kilat disertai bunyi-bunyi guntur dan gemuruh yang keras. Di
hadapan takhta-Nya ada tujuh obor yang menyala— yang menggam-
barkan seluruh kekuatan Roh Allah.† 6Dan di hadapan takhta itu juga
ada sesuatu seperti lautan kaca yang bening bagaikan kristal.
Dekat sekali dengan keempat sisi takhta-Nya ada empat makhluk

hidup yang mempunyai banyak mata di seluruh badan mereka— baik
di bagian depan maupun di bagian belakang. 7 Makhluk hidup yang
pertama seperti singa. Yang kedua seperti kerbau jantan. Makhluk
hidup yang ketiga mukanya seperti muka manusia. Dan yang keempat
seperti burung rajawali dengan sayap terbuka lebar seperti sedang
terbang. 8 Keempat makhluk hidup itu masing-masing mempunyai
enam sayap, dan seluruh badan mereka mempunyai banyak mata—
bahkan di bagian dalam sayapnya. Siang malam mereka bernyanyi
tanpa henti-hentinya,
“Kudus, kudus, kuduslah TUHAN Allah YangMahakuasa!

Dia yang sudah ada dari sejak penciptaan sampai sekarang,
dan yang terus ada sampai masa yang akan datang.”

9-10 Pada waktu kedua puluh empat pemimpin itu mendengar para
makhluk hidup itu menyanyikan pujian, hormat, dan ucapan syukur
* 3:21 takhta-takhta di sebelah … Secara harfiah, “duduk bersama-Ku di atas takhta-Ku, seba-
gaimana Aku pun sudah menang lalu duduk bersama Bapa-Ku di atas takhta-Nya.” Menurut
bahasa Yunani, Yesus duduk bersama Bapa-Nya di takhta Bapa-Nya, sedangkan Yesus juga
mempunyai takhta dan banyak pemenang duduk bersama Yesus di takhta Yesus. Ternyata
Yohanesmenggunakanperkataan ‘dudukbersamadi takhta’ sebagaimetaforauntukmenggam-
barkan memegang hak memerintah bersama. Di ayat lain dalam Firman Allah (seperti Mat.
19:28; 1 Kor. 6:2; Wah. 4:4) hal memerintah bersama Allah juga disebut sebagai takhta-takhta
(jamak) sekeliling takhta-Nya. TSI menerjemahkan dengan menggunakan takhta yang jamak
sesuai arti dari metafora tersebut. * 4:3 ayat 3 Secara harfiah, dalam kalimat pertama
Yohanes menulis dua nama batu permata— yaitu yaspis dan sardis. Dalam kalimat kedua,
Yohanes menyebut permata bernama zamrud yang berwarna-warni— seperti pelangi juga
berwarna-warni. † 4:5 seluruh kekuatan Roh Allah Lihat catatan diWhy. 3:1.
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kepada Dia yang hidup sampai selama-lamanya itu, mereka juga
berulang-ulang sujudmenyembahdi hadapanDia yangdudukdi takhta
itu. Lalu mereka menaruh mahkota mereka masing-masing di hada-
pan takhta-Nya sebagai tanda bahwa segala kemuliaan sungguh hanya
milik-Nya saja. Danmereka sambil bernyanyi,
11 “Ya TUHAN Allah kami.

Engkau layakmenerima pujian, hormat, dan kuasa!
Karena Engkaulah yangmenciptakan segala sesuatu.

Dan segala sesuatu itu diciptakan dan tetap ada
hanya karena kehendak-Mu.”

5
Anak Domba yang layak membuka gulungan kitab tentang rencana

Allah
1 Kemudian saya melihat sebuah gulungan kitab di tangan kanan

Dia yang duduk di atas takhta itu. Gulungan itu mempunyai tulisan
di bagian luar dan dalam, tetapi tidak bisa dibuka dan dibaca karena
tertutup dengan tujuh meterai yang terbuat dari lem lilin. 2 Dan saya
melihat seorang malaikat yang sangat kuat bertanya dengan suara
keras, “Siapakah yang layak melepaskan meterai-meterai gulungan
kitab itu dan membukanya?” 3 Tetapi ternyata seorang pun tidak ada
yang layak membukanya atau melihat bagian dalamnya— baik yang
ada di surga, maupun yang ada di bumi, atau yang ada di bawah
bumi. 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 sudah menang!
Dialah Raja Agung keturunan Daud.* Dialah yang layak melepaskan
ketujuhmeterai gulungan kitab itu danmembukanya!”

6 Kemudian saya melihat seekor Anak Domba berdiri dekat takhta
besar itu dan dikelilingi oleh keempat makhluk hidup dan pemimpin-
pemimpin itu. Tetapi Anak Domba itu kelihatannya sudah pernah
dibunuh. Dia juga mempunyai tujuh tanduk— yang menggambarkan
kuasa ilahi-Nya untuk memerintah, dan tujuh mata— yang menggam-
barkan seluruh kekuatan Roh Allah yang diutus ke seluruh dunia.
7AnakDomba itu datang danmengambil gulungan kitab itu dari tangan
kanan Yang Mahakuasa yang duduk di atas takhta itu. 8 Dan ketika
Dia sudah mengambil gulungan kitab itu, keempat makhluk hidup dan
keduapuluhempatpemimpin itu langsung tersungkurdanmenyembah
di hadapan-Nya. Mereka semuamemegang harpamasing-masing. Dan
mereka juga memegangmangkuk emas yang penuh dengan kemenyan
— yang menggambarkan doa-doa umat Allah. 9 Dan kepada-Nya
merekamenyanyikan nyanyian baru,
“Engkau layakmenerima gulungan kitab itu

danmelepaskanmeterai-meterainya!
Karena Engkau sudah dibunuh,

* 5:5 RajaAgungketurunanDaudSecaraharfiah, “akar/tunasDaud”—yaitu salah satu sebutan
yangartinyaMesias yangdijanjikanyangberasal dari keturunanRajaDaud. 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 sudahmenebusmereka bagi
Allah

dari setiap suku, bahasa, bangsa, dan negara.
10 Juga Engkau sudahmenjadikanmereka warga kerajaan Allah

dan imam-imam yangmelayani Allah kita.
Dan Engkau menjadikan mereka raja-raja yang akan memerintah
di atas seluruh bumi.”

11 Kemudian dalam penglihatan itu saya mendengar suara malaikat
yang tidak 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 mengelilingi takhta besar itu. 12 Mereka 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 pu-
jian!”

13 Kemudian saya mendengar setiap makhluk hidup yang ada di
surga, di atas bumi, di bawah bumi, dan di laut— semua yang ada di
segala tempat berseru,
“Segala pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa

sampai selama-lamanya
kepada Dia yang duduk di atas takhta

dan kepada Anak Domba itu.”
14 Lalu keempat makhluk hidup itu berseru, “Amin!” Dan para
pemimpin itu langsung tersungkur danmenyembah Dia.

6
Anak Dombamelepaskan enammeterai

1 Kemudian saya melihat Dia yang disebut Anak Domba itu
melepaskan meterai yang pertama dari ketujuh meterai yang ada
pada gulungan kitab itu. Segera sesudah itu saya mendengar satu dari
keempatmakhluk hidup itu berkata dengan suara seperti bunyi guntur,
“Mari!” 2 Dan saya heran melihat seekor kuda putih bergerak maju
di hadapan mereka semua, dan orang yang sedang menungganginya
memegang busur. Kepadanya diberikan satu mahkota. Kemudian dia
berangkat ke bumi untuk mengalahkan para musuhnya. 3Ketika Anak
Domba itumelepaskanmeterai yang kedua, kemudian sayamendengar
makhluk yang kedua berkata, “Mari!” 4 Lalu majulah seekor kuda
lain. Kuda itu berwarna merah seperti nyala api. Kepada penunggang
kuda itu diberikan kuasa untukmelenyapkan damai dari bumi, supaya
manusia saling membunuh. Dan kepadanya diberikan pedang yang
besar.

5Dan ketika Anak Domba itu melepaskanmeterai yang ketiga, kemu-
dian sayamendengarmakhluk hidup yang ketiga berkata, “Mari!” Lalu
majulah seekor kuda hitam. Penunggang kuda itu memegang sebuah
timbangan di tangannya. 6 Kemudian saya mendengar suara yang
kedengaran seperti suara seorang manusia yang keluar dari tengah-
tengah keempat makhluk hidup itu. Suara itu berkata, “Aduh! Harga
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satu liter gandum atau tiga liter gandum jenis murah* sudah naik
masing-masing menjadi sama dengan upah sehari seorang pekerja!
Waduh, jangan sampai hargaminyak dan anggur ikut naik!”†

7 Ketika Anak Domba itu membuka meterai yang keempat, lalu
makhluk hidup yang keempat berkata, “Mari!” 8 Dan majulah seekor
kuda berwarna pucat. Penunggang kuda itu menggambarkan kema-
tian, dan ada seorang yang kelihatan seperti hantu yang mengikuti dia
— yang menggambarkan kerajaan maut. Kepada mereka diberikan
kuasa atas seperempat bumi— yaitu kuasa untuk membunuhmanusia
di bumi melalui perang, kelaparan, penyakit, dan terkaman binatang-
binatang buas.

9Ketika Anak Domba itumelepaskanmeterai yang kelima, kemudian
di bawah mezbah surgawi saya melihat banyak jiwa! Jiwa-jiwa itu
adalah mereka yang sudah dibunuh karena memberitakan Firman
Allah dengan setia. 10 Mereka sedang berseru-seru, “Ya TUHAN yang
kudus dan benar, kapan waktunya Engkau menghakimi dan men-
jatuhkan hukuman atas orang-orang di dunia yang sudah membunuh
kami?” 11 Maka kepada setiap jiwa itu diberikan jubah putih, dan
mereka diberitahukan untuk bersabar sebentar lagi. Karena masih
ada lagi saudara-saudari seiman mereka yang akan dibunuh seperti
mereka— yaitu orang-orang yang sedang mencontoh mereka dalam
pelayanan kepadaKristus. Hendaklahmereka sabarmenunggu sampai
— sesuai dengan rencana Allah, jumlah orang yang mati terbunuh
sudah tercapai.

12 Ketika Anak Domba itu melepaskan meterai yang keenam, ter-
jadilah gempa bumi yang hebat. Dan matahari menjadi hitam seperti
pakaian berkabung, dan bulan purnamamenjadi merah seperti darah.
13Bintang-bintangdi langit punberjatuhankeatasbumi— seperti buah-
buah pohon ara yang masih muda jatuh ke tanah ketika diguncangkan
angin yang kencang. 14 Lalu langit terbelah dan tergulung— seperti
sehelai kertas yang digulung. Lalu setiap gunung dan pulau tergeser
dari tempatnya.

15Kemudian semua orang melarikan diri dan bersembunyi ke dalam
gua-gua dan celah-celah batu di gunung— termasuk raja-raja di bumi,
orang-orang terkemuka, para komandan tentara, orang-orang kaya,
orang-orang yang kuat, dan orang-orang lainnya, baik budak maupun
yang bukan budak. 16Lalumereka berkata kepada gunung-gunung dan
batu-batu itu, “Runtuhlahdan segeralahmenimpakami! Sembunyikan-
lah kami dari Dia yang duduk di atas takhta itu dan dari kemarahan Dia
yang disebut Anak Domba itu! 17Karena hari yang paling mengerikan
sudah tiba— dimana Allah dan Anak Domba itu akanmenghukum kita
denganmelampiaskan kemarahanMereka! Sesudah itu pasti tidak ada
lagi manusia yangmasih hidup!”

* 6:6 gandum jenis murah Secara harfiah, “jelai.” † 6:6 Kutipan Kutipan ini dengan suara
manusia menggambarkan bahwa utusan Allah ini membawa hukuman berupa kerusakan
ekonomi dan pemasaran makanan sehingga terjadi kelaparan dan kesusahan. Ukuran yang
secara harfiah ‘koiniks’ hampir sama ukurannya dengan liter. Maksud kalimat terakhir kurang
jelas, sehingga ada banyak tafsiran. Kata-kata itu juga bisa diterjemahkan, “Janganlahmerusak
pohon zaitun dan pohon anggur,” atau “Janganlah menimbulkan kekurangan minyak zaitun
dan air anggur.”
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7
144.000 orang diberi tanda cap sebagai milik Allah

1 Sesudah kejadian itu saya melihat lagi empat malaikat berdiri pada
keempat penjuru bumi. Mereka menahan keempat angin bumi— yaitu
timur, barat, utara, selatan, sehingga angin tidak bertiup di mana-
mana— baik di darat, di laut, maupun di pohon-pohon. 2 Keempat
malaikat itu sudah menerima kuasa dari Allah untuk merusak bumi
dan laut. Tetapi kemudian sayamelihatmalaikat lain yangmuncul dari
timur yangmembawa sebuah alat cap yang digunakan untukmemberi
cap sebagai tandamilikAllah yanghidup. Lalumalaikat lain itu berseru
kepada keempat malaikat itu, 3 “Janganlah merusak bumi, laut, atau
pohon-pohon sebelum kamimemberi tanda cap pada dahi setiap orang
yangmelayani Allah.”

4Kemudian sayamendengarbahwa jumlahmerekayangdiberi tanda
cap itu 144.000 orang, yang berasal dari semua suku Israel.
5 Jadi ada 12.000 orang dari setiap suku, termasuk suku Yehuda, Ruben,

Gad,
6Asyer, Naftali, Manasye,
7 Simeon, Lewi, Isakar,
8Zebulon, Yusuf, dan Benyamin.
Dari setiap suku itu 144.000 orang yang diberi tanda cap Allah.*

Kumpulanmanusiadari setiapnegara, bangsa, suku, danbahasa, yang
tidak terhitung banyaknya

9Kemudian sayamelihat orang yang jumlahnyabanyak sekali sampai
tidak terhitung banyaknya— yang berasal dari setiap negara, bangsa,
suku, danbahasa. Dihadapan takhtaAllahdandihadapanAnakDomba
mereka semua berdiri dengan memakai jubah putih dan memegang
daun-daunpalem. 10Merekaberseru-seru, “TerpujilahEngkau, yaAllah
kami yang duduk di takhta kerajaan-Mu! Kami selamat karena Engkau
dan karena Anak Domba yang Engkau utus!”

11 Para malaikat, kedua puluh empat pemimpin, dan keempat
makhluk hidup itu masih berdiri mengelilingi takhta Allah itu. Waktu
mereka mendengar pujian dari umat Allah yang sangat banyak itu,
mereka semua langsung tersungkur di hadapan takhta Allah dan
menyembah-Nya. 12 Mereka semua berseru-seru, “Amin! Bagi Allah
segala pujian, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, dan kekuatan
sampai selama-lamanya. Amin!”

13Kemudian salah satu dari para pemimpin itu bertanya kepada saya,
“Apakah kamu tahu siapa mereka yang memakai jubah putih itu? Dan
dari manakahmereka datang?”

14 Sayamenjawabnya, “Tuan, saya tidak tahu. Tolong beritahu saya.”

* 7:8 setiap suku Daftar suku Israel— yang juga disebut Yakub, berbeda dari kedua belas suku
yang terdaftar dalam Perjanjian Lama. Di sini Lewi dan Yusuf menggantikan Dan dan Efraim.
Dalam Perjanjian Lama biasanya Lewi dan Yusuf tidak terhitung. Banyak penafsir berkata
bahwa angka 12.000 dan 144.000 adalah angka simbolis— artinya bukan secara harfiah. Para
penafsir berbeda pendapat tentang nama-nama suku Israel di sini. Sebagian berkata bahwa
daftar inimenunjukkan orang Yahudi saja. Sedangkan yang lain berkata bahwa ini sebenarnya
orang-orang dari sukumana saja yangmenjadi umat Allahmelalui percaya kepada Kristus.
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Dan dia berkata kepada saya, “Mereka adalah orang-orang yang
keluar dari penganiayaan yang sangat berat itu. Mereka sudah mem-
basuh jubah mereka dengan darah Anak Domba, dan darah-Nya juga
yang membuat jubah mereka menjadi putih. 15 Karena itulah mereka
berhak datang ke hadapan takhta Allah, dan dengan semangat mereka
beribadahkepadaAllah siangdanmalamdi sini di Rumah surgawi-Nya.
Dan Dia yang duduk di atas takhta kerajaan-Nya akan tetapmelindungi
mereka. 16Mereka tidak akan pernah lapar dan haus lagi. Dan biarpun
pada tengahharimatahari bersinar dengan panasnya, hal itu juga tidak
akan mengganggu mereka lagi.✡ 17 Karena Anak Domba yang berada
paling dekat dengan takhta Allah itu akan menggembalakan mereka
dan menuntun mereka ke sumber air yang memberi hidup. Dan Allah
akan ‘menghapus semua air mata dari 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. 2Lalu sayamelihat ketujuhmalaikat yang terkenal*maju
dan berdiri di hadapan Allah. Dan kepada mereka diberikan tujuh
terompet.

3 Lalu salah satu malaikat lain datang dan berdiri di dekat mezbah
emas — tempat mempersembahkan kemenyan di hadapan Allah.
Malaikat itu memegang satu panci emas yang dipakai untuk mem-
bakar kemenyan. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk
dipersembahkankepadaAllah. Malaikat itumencampurkankemenyan
dalam panci itu dengan api yang dia ambil dari mezbah itu. Kemenyan
itu dipersembahkan kepada Allah untukmenggambarkan 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
itumengisi panci itu lagi dengan api dari mezbah, lalu dilemparkannya
ke bumi! Maka terjadilah bunyi guntur yang bergemuruh disertai kilat
sambung-menyambung dan gempa bumi.

Ketujuhmalaikat itumeniup terompetnyamasing-masing
6 Sesudah itu ketujuh malaikat yang memegang ketujuh terompet itu

bersiap-siap untukmeniup terompetnyamasing-masing.
7Malaikat pertamameniup terompetnya, lalu terjadilahhujan es, dan

api bercampur darah menimpa bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari
bumidan sepertiga dari pohon-pohon. Dan semua rumputhijauhangus
terbakar.

8Malaikat kedua meniup terompetnya, lalu sesuatu yang kelihatan-
nya seperti gunung besar yang sedang menyala dilemparkan ke dalam
laut. Maka sepertiga dari laut menjadi darah, 9 dan sepertiga dari
makhluk hidup yang ada di laut mati, dan sepertiga dari semua kapal
juga hancur.
✡ 7:16 Mzm. 121:6 ✡ 7:17 Yes. 25:8; Why. 21:4 * 8:2 ketujuhmalaikat … Menurut tradisi
orang Yahudi, ada tujuh malaikat yang selalu berdiri di hadapan TUHAN. Salah satu bernama
Rafael, yang disebut dalam buku Tobit 12:15. (Buku Tobit salah satu buku dalam Perjanjian
Lama gereja Katolik.) Dan yang satunya lagi adalah Gabriel (Luk. 1:19).
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10Malaikat ketiga meniup terompetnya, lalu satu bintang besar yang
menyala seperti obor jatuh dari langit. Bintang itu jatuh menimpa
sepertiga dari jumlah sungai danmata air di bumi. 11Nama bintang itu
adalah Kepahitan.† Dan sepertiga dari semua air menjadi pahit sekali,
dan banyak orang yangmati karenaminum air pahit itu.

12 Malaikat keempat meniup terompetnya, lalu segera bencana ter-
lihat di matahari, bulan, dan bintang-bintang. Oleh karena itu mata-
hari bersinar tidak lagi dua belas jam, tetapi hanya delapan jam saja.
Begitu juga bulan dan bintang-bintang bersinar menjadi sepertiga dari
lamanyawaktu bersinar. Akibatnya kegelapan yang sangat gelap sering
terjadi di bumi.

13 Lalu saya melihat sesuatu yang penting! Saya mendengar seekor
burung elang yang terbangdi langit danmenyerukanpengumuman ini:
“Celaka! Celaka! Celakalah mereka yang hidup di bumi karena bunyi
terompet yang nanti akan ditiup oleh ketiga malaikat lain!”

9
1 Ketika malaikat kelima meniup terompetnya, saya melihat satu

bintang yang sudah jatuh dari langit ke bumi. Tetapi bintang itu seperti
malaikat, dan kepadanya diberikan sebuah kunci yang bisa membuka
lubang jurangmaut. 2Makadiamembukapintu lubang jurangmaut itu,
dan naiklah asap dari lubang itu seperti asap perapian besar. Matahari
dan langit menjadi gelap karena asap yang keluar dari lubang itu.

3 Lalu belalang keluar dari asap itu ke bumi yang jumlahnya sangat
banyak sekali. Dan Allah memberikan kuasa kepada belalang-belalang
itu untuk menyakiti manusia dengan racunnya— seperti racun kala-
jengking. 4Mereka dilarangmerusak 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 untukmembunuh sebagianmanusia tersebut, tetapi
hanya boleh menyiksa mereka selama lima bulan — yaitu dengan
siksaan yang rasanya sakit seperti terkena racun kalajengking. 6Selama
lima bulan itu, orang-orang akan ingin mati dan mencari jalan keluar
dengan cara bunuhdiri. Tetapi Allah akanmembuat kematianmenjauh
dari mereka, sehingga usaha bunuh diri yangmereka lakukan gagal.

7 Belalang itu tampak seperti kuda yang sudah memakai perlengka-
pan perang yang terbuat dari plat-plat besi. Di atas kepala mereka ada
sesuatu yang seperti mahkota emas. Muka belalang itu seperti muka
manusia, 8 dengan rambut panjang seperti seorang perempuan. Tetapi
gigimereka tajam seperti gigi singa. 9Dadamereka seperti ditutupi den-
gan baju besi. Bunyi sayap mereka seperti bunyi sangat banyak kereta
perang yang ditarik oleh kuda supaya lari dengan cepat menyerang
musuh. 10 Ekor belalang itu mengandung racun seperti racun sengat
kalajengking. Ekor belalang itu digunakan untuk menyiksa manusia
selama lima bulan. 11Raja yang memerintah para batalion belalang itu
adalah penguasa jurang maut. Dalam bahasa Ibrani namanya Abadon,
dandalambahasaYunaniApolion. Keduanama ituartinya ‘pembinasa’.
† 8:11 Kepahitan Secara harfiah, “Apsintus.” Apsintus adalah sejenis tanaman yang sangat
pahit dan dipakai sebagai obat. Tetapimenurut kebiasaanApsintus juga dianggap racun. Di sini
Apsintus menggambarkan dukacita yang besar dan kerusakan alam yang meracuni manusia.
✡ 9:4 Why. 7:1-8
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12 Itulah bencana yang pertama yang diumumkan oleh burung elang
yang sudah disebutkan itu.✡ Tetapi masih ada dua bencana lagi yang
harus terjadi.

13Ketika malaikat yang keenam meniup terompetnya, saya menden-
gar suara keluar dari mezbah emas yang di hadapan Allah itu. Mezbah
itu berbentuk segi empat dan di setiap sudutnya terdapat satu tanduk,
dan suara itu keluar dari salah satu tanduk itu. 14 Suara itu menyuruh
malaikat keenam yang baru saja meniup terompetnya, “Lepaskanlah
keempat setan yang terikat di dekat sungai Efrat yang besar itu!”*
15 Perintah itu terlaksana tepat sesuai dengan waktu yang sudah dite-
tapkan Allah— tahun, bulan, hari, bahkan jamnya. Maka setan-setan
itu dilepaskan untuk menjalankan tugasnya— yaitu untuk membunuh
sepertiga umatmanusia di bumi. 16Dan saya diberitahu jumlah tentara
berkuda yang dipimpin oleh keempat setan itu sebanyak dua ratus juta.

17Dalam penglihatan saya itu, saya sempat melihat tentara berkuda
itu. Mereka memakai baju besi. Sebagian baju besi mereka berwarna
merah seperti nyala api, dan sebagian memakai warna biru tua, dan
sebagian lagi memakai warna kuning seperti belerang. Kepala kuda-
kuda itu seperti kepala singa. Dan kuda-kuda itu berkuasa juga untuk
mengeluarkanapi, asaphitam,danasapbelerangdarimulutnya. 18Lalu
sepertiga manusia di bumi dibunuh oleh ketiga bencana yang keluar
dari mulut kuda-kuda itu— yaitu api, asap, dan belerang. 19 Kekuatan
kuda-kuda itu untuk membunuh bukan saja karena apa yang keluar
dari mulut mereka, tetapi juga karena ekor mereka seperti kepala ular
yang bisa menggigit danmenyiksamanusia.

20 Tetapi manusia lain yang tidak terbunuh oleh bencana besar itu
masih tidakmaubertobat dari penyembahanberhala. Merekamenolak
berhentimenyembah roh-roh jahat danberhala-berhala buatan tangan
mereka sendiri. Mereka tetapmemuji berhalamerekayang terbuatdari
emas, perak, tembaga, batu, dan kayu— yaitu benda yang tidak bisa
melihat, mendengar, atau berjalan. 21Dan mereka juga tidak bertobat
dari perbuatan jahatmereka yang lain— termasuk pembunuhan, peny-
ihir, percabulan, dan pencurian.

10
Malaikat yangmemberikan gulungan kitab kecil kepada Yohanes

1 Lalu saya melihat malaikat lain yang penuh kuasa turun dari
surga. Malaikat itu berjubahkan awan putih. Satu pelangi mengelilingi
kepalanya. Mukanya bersinar seperti matahari, dan kakinya kelihatan
seperti dua tiang api. 2 Dia memegang sebuah gulungan kitab kecil
yang terbuka. Kaki kanannya menginjak laut, sedangkan kaki kirinya
menginjak bumi. 3 Malaikat itu berseru dengan suara yang keras

✡ 9:12 Why. 8:13 * 9:14 setan … Secara harfiah, “malaikat/pemberita.” Keempat malaikat
ini tidak mungkin malaikat yang masih melayani Allah karena mereka terikat. Kemungkinan
besar malaikat-malaikat itu 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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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. Rahasi-
akanlah itu.”

5Lalumalaikat yangmenginjak laut danbumi itumengangkat tangan
kanannya ke langit 6-7dan bersumpah seperti ini: “DemiDia yang hidup
selamanya— yaitu TUHAN yang sudah menciptakan segala sesuatu,
termasuk segala isi dari langit, bumi dan laut: Allah tidak akan me-
nunda lagi untuk melaksanakan apa yang sudah direncanakan-Nya!
Tetapi ketikamalaikat yang ketujuhmeniup terompetnya, apa saja yang
dinubuatkan para nabi dan para utusan Allah† akan segera terjadi, dan
apa saja rencana Allah yang masih dirahasiakan dari manusia akan
menjadi nyata.”

8 Kemudian suara yang tadi dari langit menyuruh saya, “Pergilah
dan ambillah gulungan kitab yang terbuka dari tangan malaikat yang
menginjak laut dan bumi itu.”

9Maka saya pergi kepada malaikat itu dan berkata kepadanya, “To-
long berikan gulungan kitab itu kepada saya.” Lalumalaikat itu berkata
kepada saya, “Ambillah ini dan makanlah. Kitab itu akan terasa manis
seperti madu di dalam mulutmu, tetapi akan menjadi pahit di dalam
perutmu.” 10 Lalu ketika sayamengambil kitab kecil itu dari tangannya
dan memakannya, kitab itu manis seperti madu di dalam mulut saya,
dan sesudah saya telan perut sayamenjadi pahit. 11Kemudianmalaikat
itu berkata kepada saya, “Kamu harus bernubuat lagi tentang banyak
negara, bangsa, bahasa, dan raja.”

11
Dua orang saksi akan bernubuat lalu dibunuh

1-2Kemudian salah satu malaikat memberikan alat pengukur seperti
tongkat kepada saya dan berkata, “Pergilah ke Yerusalem dan ukurlah
Rumah Allah dan mezbahnya. Dan hitunglah jumlah mereka yang
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 sudah menen-
tukan bangsa-bangsa itu untuk menguasai Kota Suci (Yerusalem) dan
menindas penduduknya selama empat puluh dua bulan lamanya. 3Dan
Aku akan memberi kuasa kepada dua orang saksi laki-laki yang akan

* 10:3 suara YangMahakuasa… Secara harfiah, “ketujuh guntur (mengeluarkan) gemuruhnya
masing-masing.” Tidak terdapat informasi bahwa ada tradisi tentang “ketujuh guntur.” Jadi
kemungkinan besar ini adalah cara simbolis untukmengatakan 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 itumenggunakan
kata-kata yang dimengerti Yohanes. Lihat catatan tentang arti angka tujuh dalam Why. 3:1.
† 10:6-7 para nabi … utusan Allah Secara harfiah, “para nabi.” Beberapa kali dalamWahyu TSI
menggunakan ‘para utusan-Nya’ atau ‘para utusan Allah yang bernubuat’ untuk membedakan
parapengikut Yesus yang sudahmenerimakemampuankhususuntukbernubuat dari paranabi
zaman Perjanjian Lama.
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bersaksi dan bernubuat selama 1.260 hari.* Dan untuk menunjukkan
kesedihan mereka akan kejahatan manusia, mereka akan memakai
kain kabung setiap hari.” 4Kedua saksi itulah yang digambarkan dalam
tulisanNabiZakaria—yaitukeduapohonzaitundankedua lampubesar
yang berdiri di hadapan TUHAN yang adalah Raja Agung atas seluruh
bumi.✡ 5Kalau ada orang yang mau menganiaya kedua saksi itu, maka
keluarlah api dari mulut mereka berdua dan menghanguskan orang-
orang yang mau menganiaya mereka. Cara itulah yang ditentukan
Allah untuk menjatuhkan hukuman mati terhadap semua orang yang
maumenganiayamereka berdua. 6Mereka juga diberikan kuasa untuk
menutup langit supaya hujan tidak turun selama mereka bernubuat.
Danmerekaberkuasauntukmengubahairmenjadi darah. Mereka juga
diizinkan untuk menghukum manusia di dunia dengan segala macam
bencana. Mereka bisa membuat setiap bencana itu kapan saja mereka
mau.

7Tetapi pada waktu kedua saksi itu sudah menyelesaikan tugas yang
ditetapkan Allah bagi mereka, akanmuncul binatang buas✡ dari jurang
maut yang akan menyerang mereka. Lalu Allah akan membiarkan
binatang itu mengalahkan 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 digambarkan seperti Sodom. Dan se-
cara rohani penduduk kota itu seperti penduduk Mesir. 9-10Lalu orang-
orang dari setiap negara, bangsa, suku, dan bahasa akan bersenang-
senangdanberpesta serta salingmengirimkanhadiahkarenakematian
kedua nabi itu yang sudah menimbulkan begitu banyak penderitaan
atas seluruh penduduk bumi. Karena itu selama tiga setengah hari
mereka tidakmengizinkan keduamayat itu dikuburkan.

11 Tetapi sesudah tiga setengah hari, Allah memberikan napas hidup
kepada kedua saksi itu. Lalu mereka akan hidup kembali, dan semua
orang yang melihat keajaiban ini menjadi sangat takut. 12 Kemudian
kedua saksi itu akan mendengar suara dari surga yang berseru, “Mari
naiklah kemari!” Lalu awanmenutupimereka berdua dan terangkat ke
surga. Sementara itu orang-orang yangmemusuhimerekamasih ada di
situ danmenyaksikan kejadian itu.

13Maka 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
danberkata satu samayang lain, “MemangAllah yangmemerintah dari
surga sangat berkuasa!”

14 Itulah bencana kedua yang diumumkan oleh burung elang itu.✡
Tetapi setelah itu bencana yang ketiga akan segeramenyusul.

Terompet yang ketujuh

* 11:3 empat puluh dua bulan dan 1.260 hari Empat puluh dua bulan sama dengan 1.260 hari,
sama juga dengan tiga setengah tahun (Why. 12:14). Jangka waktu itu juga dipakai oleh Daniel
(Dan. 7:25; 12:7). Sebaiknya kita mengerti bahwa maksudnya adalah waktu yang ditentukan
Allah di mana kekuasaan kuasa gelap akan diizinkan menang atas umat Allah sebelum akhir
dunia. Melalui cara ini Roh Allah menunjukkan bahwa kita tidak diberikan informasi yang
sebenarnya tentang berapa lama keadaan ini akan berlangsung. ✡ 11:4 Zak. 4:1-14 ✡ 11:7
Why. 13:7, 11; Dan. 7:21 ✡ 11:14 Why. 8:13
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15 Ketika malaikat yang ketujuh meniup terompetnya, terdengarlah
banyak suara dari surga yang berseru,
“Dari sekarang sampai selama-lamanya

Allah akanmemerintah seluruh dunia dengan nyata.
DanKristus— yang sudahdilantik olehAllah, akanmemerintah sebagai

Raja bersama-Nya!”
16 Kemudian kedua puluh empat pemimpin yang sebelumnya sedang
duduk di atas takhtamasing-masingmengelilingi takhta Allah langsung
tersungkur danmenyembah Allah 17 sambil bernyanyi,
“Kami bersyukur kepada-Mu, ya TUHAN—

Allah Yang Mahakuasa, dan Allah yang selalu ada, baik sekarang
maupun dari sejak dahulu kala!

Karena melalui kuasa-Mu yang besar Engkau sudah mengalahkan se-
mua yangmemusuhi-Mu

dan sudahmulai memerintah dengan nyata.
18 Memang ‘semua bangsa sudah marah dan mengatur rencana

melawan-Mu’,✡
tetapi sekarang sudah tiba waktunya untuk menghukum 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 yang
mempunyai kedudukan tinggi maupun rendah.

Setiap umat-Mu yang dikuduskanmelalui Kristus akan diberi upah,
dan khususnya kepada semua utusan-Mu yang bernubuat.

Tetapi inilah waktunya juga untuk membinasakan semua orang yang
menghancurkan danmencemarkan bumi.”

19Kemudian terbukalah RuangMahakudus di surga dan di dalamnya
kelihatan Peti Perjanjian— yaitu peti surgawi yang adalah peringatan
perjanjian Allah dengan umat-Nya.✡ Lalu di bumi terjadilah kilat,
guntur dan bunyi-bunyi gemuruh yang sangat keras, gempa bumi, dan
hujan es yang besar-besar.

12
Penglihatan tentang perempuan yang mulia dan seekor naga yang

memusuhi dia
1 Sebuah tanda yang penuh arti diperlihatkan kepada saya: Saya

melihat seorang perempuan yang sangat mulia di langit. Dia memakai
jubah yang bercahaya seperti terbuat dari matahari. Di bawah kakinya
terletak bulan, dan dia memakai mahkota yang terdiri dari dua be-
las bintang. 2 Tetapi dia sedang hamil dan sudah waktunya untuk
melahirkan. Karena itu dia menjerit kesakitan.

3Kemudian terlihatlah sebuah tandayang laindi langit— yaitu seekor
naga besar berwarna merah mempunyai tujuh kepala dan sepuluh
tanduk. Di setiap kepalanya terdapat satu mahkota. 4 Lalu dengan
ekornya naga itumenarik danmelemparkan sepertiga bintang-bintang
ke bumi. Sesudah itu naga punberdiri di hadapan perempuanhamil itu
supaya dia langsungmenelan Anaknya pada saat Dia dilahirkan.
✡ 11:18 Mzm. 2 ✡ 11:19 Ibr. 8:1–9:4; Kel. 25:10-22; 1Raj. 8:1-9
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5 Lalu perempuan itu melahirkan seorang Anak laki-laki. Anak
itulah yang dinubuatkan nabi dengan berkata bahwa Dia akan san-
gat berkuasa untuk “memerintah atas seluruh bangsa.” Dan kuasa-
Nya digambarkan seperti “tongkat besi yang dengan mudah menghan-
curkan bejana tanah liat.”✡ Tetapi sesudah Anak itu lahir, tiba-tiba Dia
diambil dan dibawa kepada Allah untuk memerintah bersama Allah
di sebelah takhta-Nya. 6 Sedangkan perempuan itu melarikan diri ke
padang gurun, ke tempat yang sudah disediakan Allah baginya. Di
tempat itulahdia akandipeliharaolehparamalaikat selama1.260hari.*

7 Kemudian terjadilah perang di surga! Mikael dan para malaikat
yang ada di bawah perintahnya berperang melawan naga besar itu.
Naga itu berperang dengan bantuan para malaikat yang sebelum pen-
ciptaan sudah berpihak kepadanya untuk melawan Allah. 8 Tetapi
naga itu dikalahkan! Jadi dia bersama semua malaikat yang berpihak
kepadanya diusir dari surga. 9 Jadi naga besar itu dan semua yang
berpihak kepadanya dilemparkan ke bumi. Dia itu adalah si ular yang
kitakenaldalamperistiwayang terjadidi tamanEden, yangdisebut iblis
dan yang bernama Satan, dan yang suka menipu manusia di seluruh
dunia.

10Kemudian sayamendengar suara surgawi yang sangat keras sekali
berseru,
“Sekarang sudah tiba saatnya dimana Allah akanmenggunakan kuasa-

Nya!
Allah akanmendirikan kerajaan-Nya secara nyata
dan Kristus akanmemerintah sebagai Raja bersama Dia!
Kemenangan-Nya akan terlihat dalam diri setiap umat-Nya yang
sudah Dia selamatkan!

Karena iblis— yang selalumenuduh saudara-saudari kita seiman siang
danmalam di hadapan Allah,

sudah dilemparkan keluar dari surga.
11 Saudara-saudari kita sudah mengalahkan iblis karena mereka per-

caya penuh
kepada kemenangan Anak Domba waktu darah-Nya dicurahkan
bagi mereka.

Dan mereka menang karena mereka tidak malu bersaksi tentang
Raja Penyelamat mereka.

Mereka tidak menyayangkan nyawa mereka sendiri— bahkan sampai
rela mati.

12Oleh karena itu bersukacitalah, hai seluruh penduduk surga!
Tetapi 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.”

13Ketika naga besar itu sadar bahwa dia sudah dilemparkan ke bumi,
dia mengejar ibu yang melahirkan Anak laki-laki itu untuk menyak-
itinya. 14 Tetapi Allah memberikan dua sayap besar kepada ibu itu—

✡ 12:5 Mzm. 2:6-9; Why. 2:27; 19:15 * 12:6 1.260 hari Lihat catatan diWhy. 11:2-3.
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seperti sayapburungelang, supayadia terbangkepadanggurunke tem-
pat yang sudah disiapkan baginya. Di sanalah dia dipelihara jauh dari
naga itu selama tiga setengah tahun. 15Lalunaga itumenyemburkanair
dari mulutnya seperti aliran sungai yang besar ke arah perempuan itu,
supaya melalui sungai itu dia bisa mencelakakan ibu itu. 16 Tetapi ibu
itu mendapatkan pertolongan, karena atas perintah Allah terbukalah
lubang tanah yang menelan air yang disemburkan naga itu. 17 Maka
naga itu sangat marah kepada ibu itu, lalu dia pergi memerangi anak-
anaknyayang lain—yaitukitayang taatkepadaperintah-perintahAllah
dan yang setia memberitakan ajaran-ajaran Yesus.

18Lalu naga itu berdiri di pantai.

13
Seekor binatang dari laut sebagai wakil naga besar

1 Lalu saya melihat seekor binatang buas yang muncul dari dalam
laut.* Binatang itu mempunyai tujuh kepala dan sepuluh tanduk. Di
setiap tanduknya ada satu mahkota, dan di setiap kepalanya tertulis
nama hinaan terhadap Allah— setiap nama berbeda. 2 Binatang itu
mirip dengan macan tutul. Tetapi kakinya besar sekali seperti kaki
beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Lalu naga yang hebat
itu memberikan kuasa dan kekuatannya sendiri kepada binatang itu,
supaya binatang buas itu mewakili naga itu sebagai raja agung di bumi
— bahkan duduk di takhta naga itu.

3Satu 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
menaatibinatang itu, karenamerekapikirkesembuhanpadakepalanya
itu suatu keajaiban. 4 Mereka juga menyembah naga itu, karena dia
yang memberikan kuasa untuk memerintah kepada binatang itu, dan
jugamenyembahbinatang itudenganberkata, “Pasti tidakadamakhluk
yang lebih berkuasa dari binatang itu! Dan sama sekali tidak ada
makhluk yang sanggup berperangmelawan dia!”

5 Hal-hal ini terjadi karena binatang itu sudah diberi izin oleh Al-
lah 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.
7 Binatang itu juga diberi izin untuk berperang melawan dan men-
galahkan 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 akanmenyembah binatang
itu— yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis di dalam Buku
Kehidupan Anak Domba sejak dunia diciptakan. Padahal Anak Domba
itulah yang layak disembah, karena Dialah yang sudah menyerahkan
diri-Nya sebagai kurban penghapus dosa.

* 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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9 Oleh karena itu, dengarkanlah — hai setiap kalian yang punya
telinga! Penting sekali setiap kita mengerti kehendak Allah tentang
zaman terakhir ini:
10“Setiapkita yangditentukanAllahuntukmenjadi tawanan, pasti akan

menjadi tawanan.
Setiap kita yang ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, pasti akan

dibunuh dengan pedang.”
Berarti Allahmenghendaki setiap kita yangdikuduskanolehAllah tetap
bertahan dan setia kepada Kristus dalam penganiayaan!

Seekor binatang dari darat sebagai wakil naga besar
11Lalu sayamelihat seekor binatang lainmuncul dari darat. Binatang

itu mempunyai dua tanduk seperti anak domba, tetapi dengan kata-
katanya dia menipu seperti naga itu. 12-14 Lalu binatang yang dari
laut itu memberikan kuasa sepenuhnya kepada binatang yang keluar
dari darat itu. Jadi dengan hak penuh sebagai wakilnya, binatang
yangkedua itumemaksa seluruhpendudukbumimenyembahbinatang
yang pertama— yaitu binatang yang sudah sembuh dari luka pedang
yang mematikan itu. Dan untuk meyakinkan manusia, binatang kedua
mengadakanberbagai keajaibanyanghebat—bahkanmenurunkanapi
dari langit ke bumi di depanmata semua orang.
Jadi, oleh karena kemampuan dan kuasa untukmelakukan keajaiban

yang diberikan oleh binatang yang pertama itu, maka binatang kedua
itu menyesatkan hampir semua penduduk bumi. Lalu dia menyuruh
mereka untuk membuat patung berhala dalam bentuk binatang per-
tama. 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 di-
bunuh!” 16Lalubinatangkeduamemaksa setiaporanguntukmenerima
tanda penyembah binatang pertama pada tangan kanannya atau pada
dahinya. Setiap orang dipaksa untuk menerima tanda itu— baik orang
yang berkedudukan tinggi maupun rendah, baik orang kaya maupun
miskin, baik budak maupun yang bukan budak. 17 Artinya siapa saja
tidak boleh membeli atau menjual apa pun kalau tidak mempunyai
tanda itu. Tanda penyembah itu menggunakan angka sebagai lambang
yangmenunjukkan nama binatang pertama itu.

18 Hal ini memerlukan kebijaksanaan untuk mengartikan maksud
dari angka yang dipakai sebagai lambang nama binatang pertama itu,
karena angka itumenunjukkan seseorang.‡ Dan angka itu adalah 666.§

14
144.000 umat Allahmenyanyikan lagu baru

‡ 13:18 seseorang Kata ini juga bisa diterjemahkan ‘manusia’. § 13:18 angka 666 Seba-
gaimana angka tujuh dan dua belas sering mempunyai arti simbolis, begitu juga dengan angka
enam. Angka tujuh menunjukkan hal-hal yang lengkap, sempurna, atau ilahi. (Why. 3:1)
Sedangkan angka enammenunjukkan hal-hal yang kurang lengkap, tidak sempurna, duniawi,
dan milik kepunyaan iblis. Juga, karena huruf-huruf bahasa Yunani sering dipakai untuk
menunjukkan angka, banyak penafsir berkata bahwa nama orang yang ditunjukkan adalah
Raja Roma bernama Nero— yangmemerintah Roma pada waktu Yohanes dipenjarakan.
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1 Ketika saya masih terus dalam penglihatan itu, Anak Domba itu
berdiri di Bukit Sionbersama144.000 orang itu* yangpadadahimereka
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 di hadapan takhta Allah,
keempat makhluk hidup, dan kedua puluh empat pemimpin itu. Lagu
baru itu adalah lagu khusus yang dinyanyikan oleh 144.000 orang
yang sudah ditebus oleh Anak Domba dari bumi. Orang-orang lain
tidak diperbolehkan menyanyikan lagu itu. 4-5 Karena yang 144.000
orang itu sudah menjaga diri mereka supaya terus murni dan mereka
tidak mengotori dirinya dengan percabulan. Mereka tetap suci seperti
seorang perawan. Mereka hidup tanpa noda dan tidak pernahmenipu.
Mereka mengikuti Anak Domba itu ke mana saja pun Dia pergi. Dialah
yang sudah menebus mereka dari antara penduduk bumi. Jadi 144.000
orang itulahyangmenjadiumatyang sudahdikhususkanbagiAllahdan
bagi Anak Domba itu.†

Tigamalaikat dan setiap berita yang diumumkannya
6Lalu sayamelihatmalaikat 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 meli-
batkan segala bangsa untuk hidup mengikuti hawa nafsu percabulan,
dan hal itu seperti meracuni semua bangsa.”

9 Lalu malaikat yang ketiga menyusul malaikat yang kedua itu.
Malaikat ketiga itu juga berseru-seru, “Awas! Siapa yang menyembah
binatangpertama itu serta patungnyadanmenerima tandapenyembah
pada dahi atau tangannya, 10mereka juga akan ikut dihukum dengan
minum air anggur beracun kemarahan Allah seperti penduduk Babel!✡
Air anggur itu asli — tanpa campuran apa pun. Janganlah seperti
mereka! Karena mereka ditimpa kemarahan Allah tanpa ampun, dan
akan disiksa dengan api campur belerang di hadapan Anak Domba
* 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 gandumdan sayur yang diberikan
sebagai ucapan syukurkepadaAllah. Anakpertamadari hewanatauanak sulung jugamemakai
istilah yang sama. Anak pertama dari hewan dikurbankan kepada Allah, sedangkan binatang
lain dipersembahkan untuk menggantikan setiap anak sulung dari orang Yahudi. (Im. 23:9-14,
Ul. 26:1-11.) ✡ 14:10 Why. 15:7
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dan para malaikat surga. 11 Asap api yang menyiksa mereka itu akan
naik ke atas selamanya. Begitulah siksaan yang akan terjadi kepada
mereka yang menyembah binatang pertama itu serta patungnya dan
yangmenerima tandanamanya. Merekadisiksa siangdanmalamtanpa
henti-henti.” 12BerartiAllahmenghendaki setiapkita yangdikuduskan-
Nya supaya tetap bertahan menaati semua perintah-Nya dan tetap
percaya kepada Kristus!

13 Lalu saya mendengar suara dari surga yang berkata, “Tuliskanlah
pengumuman ini: Mulai sekarang, sungguh berbahagia setiap orang
yangmati dalam keadaan bersatu dengan Tuhan Yesus!”
Dan perkataan itu diaminkan oleh Roh Allah sendiri yang berkata,

“Ya, benar! Hidup mereka akan senang dan mereka akan istirahat
dengan tenang! Mereka tidak akan pernah mengalami kesusahan lagi
karena mengikut Tuhan, dan mereka akan diberi upah karena semua
perbuatan baik mereka.”

Waktunya panen gandum dan anggur di bumi
14 Saya masih terus dalam penglihatan itu, dan saya melihat awan

putih. Dan di atas awan itu duduk seseorang yang kelihatannya seperti
Anak Manusia— yaitu seperti Yesus sendiri!‡ Dia memakai mahkota
emas, dan memegang satu sabit yang tajam. 15 Lalu malaikat lain
keluar dari kemah Allah dan berseru kepada dia yang duduk di atas
awan itu, “Ayunkanlah sabitmupanenlah semua gandumdi bumi! Gan-
dum 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. 18Dan dari mezbah yang ada di
kemahAllah itu keluar 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
tajam itu! Potonglah dan kumpulkanlah semua buah anggur dari
bumi, karena semuanya sudah masak.” 19 Kemudian malaikat itu
mengayunkan sabitnya dan memotong semua buah anggur dari bumi,
lalu melemparkan semuanya ke dalam pemerasan anggur yang sangat
besar. Alat pemeras anggur itu menggambarkan tempat pelaksanaan
hukuman sesuai dengan kemarahan Allah. 20 Kemudian buah-buah
anggur itu diperas di luar kota. Dan darah manusia mengalir seperti
sungai dari pemerasan anggur itu. Dalamnya kira-kira dua meter, dan
mengalir sampai sejauh tiga ratus kilometer.*

15
Ketujuhmalaikat yangmendatangkan bencana hukuman terakhir

‡ 14:14 AnakManusia… Secaraharfiah, “seperti anakmanusia.” Tidak jelas di sini kalau orang
ini adalah Yesus sendiri atau malaikat yang menggambarkan Yesus. Hampir semua penafsir
berpikir bahwaYohanes tidakmenggunakan perkataan ‘anakmanusia’ dengan arti dasarnya—
yaitu ‘manusia biasa’. Lihat catatan di Why. 1:13. § 14:16 memanen semua gandum … Hal
ini menggambarkan ketika semua umat Allah dikumpulkan. * 14:20 Ayat 20 Ukuran dalam
secara harfiah, “setinggi kepala kuda.” Ukuran panjang secara harfiah, “1.600 stadia.” Buah
anggur biasanya diperas dengan cara diinjak-injak orang supaya airnya keluar. Pelaku yang
menghukummanusia dalam penglihatan ini mungkin paramalaikat.
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1 Lalu saya melihat keajaiban yang lain di surga yang sangat hebat
dan mengherankan: Saya melihat tujuh malaikat yang bertugas men-
datangkan tujuh bencana yang terakhir. Dengan demikian semua
hukuman karena kemarahan Allah sudah selesai.

2Pertama sayamelihat 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 keme-
nangan yang dulu diciptakan oleh Musa— hamba Allah itu. Dengan
lagu itu mereka memuji Allah atas kemenangan yang mereka terima
dari Anak Domba,
“Besar dan ajaiblah segala perbuatan-Mu, ya TUHAN Allah Yang Ma-

hakuasa!
Raja segala bangsa, segala sesuatu yangEngkauperbuat adalah adil
dan benar!

4 Setiap orang akan hormat dan takut kepada-Mu, ya TUHAN.
Dan semua orang akanmemuji danmemuliakan nama-Mu.

Karena nyata sekali bahwa hanya Engkaulah yang kudus.
Semua bangsa akan datang dan tersungkurmenyembah-Mu,

karena sudah jelas bahwa penghakiman-Mu adil dan benar.”
5 Lalu saya melihat kemah Allah di surga dan Ruang Mahakudus

yang dulu pintunya tertutup dengan kain gorden. Dan saya melihat
bahwa gorden itu sedang dalam keadaan terbuka! 6 Kemudian ke-
tujuh malaikat yang bertugas mendatangkan ketujuh bencana yang
terakhir keluar dari situ. Mereka masing-masing memakai jubah linen
yang sangat putih berkilau-kilauan dan memakai ikat pinggang emas
yang lebarnya sampai ke dada. 7 Kemudian salah satu dari keempat
makhluk hidup itu memberikan tujuh mangkuk emas kepada ketujuh
malaikat itu— satumangkukkepadamerekamasing-masing. Mangkuk-
mangkuk itu berisi penuh dengan anggur beracun yang menggam-
barkan hukuman karena kemarahan Allah— yaitu Dia yang hidup
sampai selama-lamanya. 8Dan kemah Allah itu tiba-tiba penuh dengan
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.

16
Ketujuhmangkuk berisi kemarahan Allah ditumpahkan ke atas bumi

1 Kemudian saya mendengar suara dari kemah Allah yang berseru
kepada ketujuh malaikat itu, “Pergilah dan tumpahkanlah ketujuh
mangkuk yang berisi air anggur kemarahan Allah itu ke atas bumi.”

2Malaikat yangpertamapergimenumpahkan isimangkuknyake atas
bumi. Maka timbullah bisul-bisul yang parah dan menjijikkan pada
semua orang yang sudah menerima tanda penyembah binatang dan
patungnya itu.

✡ 15:2 Why. 4:6 ✡ 15:8 Kel. 40:34; 1Raj. 8:10; Yes. 6:4
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3 Malaikat yang kedua menumpahkan isi mangkuknya ke atas laut.
Kemudian laut menjadi darah berwarna merah tua— seperti darah
orangmati. Makamatilah semua yang hidup di dalam laut.

4 Malaikat 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, dan mata
air berseru,
“Hukuman-hukuman-Mu ini sangat adil,

ya Allah YangMahakudus dan yang satu-satunya—
baik dari sejak dahulumaupun sampai sekarang!

6Karena orang-orang itulah yang sudahmenumpahkan darah
umat-Mu dan darah semua nabi dan utusan-Mu,

dan sekarang Engkau yang sudah membuat mereka terpaksa minum
darah!

Hukuman itu setimpal dengan perbuatanmereka!”
7Lalu sayamendengar suara dari mezbah emas✡ yang berseru,
“Ya TUHAN— Allah YangMahakuasa,

Engkaumenjatuhkan hukuman dengan adil dan benar!”
8 Malaikat yang keempat menumpahkan isi mangkuknya ke mata-

hari. Maka keluarlah api dari matahari itu danmenghanguskanmanu-
sia. 9 Akibatnya manusia mengalami banyak luka bakar yang sangat
parah dan mengerikan. Lalu mereka menghina Allah, karena mereka
menyadari bahwa semua bencana itu terjadi atas kuasa-Nya. Tetapi
mereka tetap tidakmau bertobat dan tidakmaumemuliakan Allah.

10Malaikatyangkelimamenumpahkan isimangkuknyakeatas takhta
binatang yangpertama itu. Lalu seluruhdaerahkekuasaannyamenjadi
gelap. Dan orang-orang merasa sangat tersiksa karena ketakutan dan
kesakitan.* 11 Maka karena bisul, luka bakar, dan rasa tersiksa itu
mereka semakinmenghina Allah di surga. Danmereka tetap tidakmau
bertobat dari segala kejahatanmereka.

12Malaikat yang keenam menumpahkan isi mangkuknya ke Sungai
Efrat yang besar itu. Lalu air di sungai itu menjadi kering. Hal itu
terjadi sesuai dengan rencana Allah, untuk mempersiapkan jalan bagi
raja-raja dari timur yang akan datang memimpin para tentara mereka
untuk menyeberangi sungai itu. 13 Kemudian saya melihat tiga roh
jahat yang mirip seperti katak. Ketiga roh jahat itu masing-masing
keluar dari mulut naga itu, dari mulut binatang pertama, dan dari
mulut binatang kedua. (Binatang kedua itulah yang bekerja sebagai
nabi palsu yangmenyesatkanmanusia 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

✡ 16:7 Why. 6:9 * 16:10 merasa sangat tersiksa…Secaraharfiah, “menggigit lidahnyakarena
(menahan) rasa sakit (yang luar biasa sakitnya).” ✡ 16:14 Why. 19:11-15
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danyang tidakmembuatdirinya ternodadenganmelakukankejahatan!
Kamulah yang akandianggap pantasmemakai jubahputih, dan dengan
demikian kamu tidak merasa malu terhadap umat-Ku karena kamu
tidakmempunyai pakaian surgawi.”†

17 Malaikat yang ketujuh menumpahkan isi mangkuknya ke udara
di bumi. Lalu keluarlah suara dari takhta Allah yang ada di dalam
RuangMahakudus itu yangberseru, “Semuanya sudah selesai!” 18Maka
terjadilah kilat, guntur dan bunyi-bunyi gemuruh yang sangat keras,
dan gempa bumi yang hebat. Dari dulu sejakmanusia ada di atas bumi,
belumpernah ada gempabumi yang seperti itu. Dan itulah gempabumi
yang paling hebat. 19-20Kota besar yang sering kita sebut Babel‡ binasa
dan terbelah menjadi tiga bagian. Jadi Allah tidak lupa menghukum
Babel yang besar itu karena kemarahan-Nya. Karena kejahatan yang
dilakukan oleh raja-raja dan penduduk kota itu, maka hukuman yang
mengerikan menimpa mereka, dan mereka seperti dipaksa minum
anggur beracun dari Allah. Banyak juga kota di negeri-negeri lain yang
binasa karena gempa bumi itu. Setiap pulau hilang lenyap. Semua
gunung hancur dan menjadi rata. 21 Juga hujan es seperti batu-batu
yang besar masing-masing beratnya empat puluh kilogram jatuh dari
langit menimpa manusia.§ Lalu manusia semakin menghina Allah
karena bencana hujan es yang sangat mengerikan itu.

17
Penglihatan tentang pelacur dan binatang jahat

1 Lalu salah satu dari ketujuh malaikat yang mempunyai ketujuh
mangkuk itu datang dan berkata kepada saya, “Datanglah kemari. Saya
akanmenunjukkan kepadamu hukuman yang akan dijatuhkan kepada
pelacur yang terkenal itu— yaitu dia yangdudukdi tempat yangbanyak
sungai mengalir.* 2 Raja-raja di bumi sudah berbuat cabul dengan
dia, dan semua penduduk bumi sudah menjadi mabuk karena air
anggurnya.”†

† 16:15-16 Ayat 15 Yang diterjemahkan ‘tidak membuat dirinya ternoda’, secara harfiah, “jaga
(supaya tidak kehilangan) jubahnya.” Artinya menunjukkan kekudusan dalam hidup seperti
dalam Why. 3:4. Bagian terakhir, secara lebih harfiah, “supaya tidak berjalan telanjang dan
tidak mendapat malu dalam pandangan (orang lain).” Di zaman Alkitab, kata ‘telanjang’ bisa
dipakai kalau tidak memakai jubah luar tetapi masih ada pakaian dalam. (Contohnya, lihat
NET Yes. 20:3.) Yang penting dari arti ayat ini, ternyata kekudusan hidup kita di dunia akan
terlihat di surgamelalui pakaian yang diberikan. ‡ 16:19-20 sering kita sebut Babel Yohanes
dan Petrus (1Ptr. 5:13) menggunakan nama Babel sebagai pengganti nama sebenarnya— yaitu
Roma. Nama itu mengingatkan kita ketika orang Israel dibuang ke negeri Babel. Dulu ibukota
Babel juga seperti Roma— yaitu kerajaan yang sangat kejam dan jahat terhadap umat Allah.
§ 16:21 empat puluh kilogram Secara harfiah, “satu talenta.” * 17:1 pelacur … sungai
Di dalam pasal ini, jelas bahwa pelacur dan binatang yang merah menggambarkan kota yang
disebut Yohanes sebagai Babel, tetapi yang sebenarnya adalah kota Roma. Gambaran banyak
sungai cocok untuk Babel, sedangkan ketujuh bukit (ayat 9) cocok untuk Roma. Seperti pada
pasal berikutnya, bagi kita pada zaman sekarang, kedua kota itu juga menggambarkan sistem
pemerintahan global yang dengan serakah mempromosikan semua hal yang membangkitkan
hawanafsudanselalumemusuhiAllahdanumat-Nya, karenadibawahpimpinan iblis. † 17:2
kiasan ayat 2 ‘Berbuat cabul dengan’ pelacur itumenggambarkan bahwa sistem pemerintahan
global akan menghasut para pemimpin dunia untuk menyembah berhala. ‘Menjadi mabuk
karena air anggurnya’ menggambarkan orang-orang yang mengikut gaya hidup duniawi yang
penuh hawa nafsu.
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3 Lalu tiba-tiba saya dikuasai Roh Kudus lalu malaikat itu membawa
saya ke suatu padang gurun. Di situ saya melihat seorang perempuan
yang sedang duduk di atas punggung seekor binatang yang berwarna
merah. Pada kulit binatang itu tertulis banyak nama yang semuanya
menghina Allah. Binatang itu juga mempunyai tujuh kepala dan sepu-
luh tanduk. 4 Perempuan itu memakai pakaian yang sangat mewah
yang berwarna ungu dan merah. Dia juga dihiasi dengan berbagai hi-
asanemas, batupermata, danmutiara. Diamemegangsebuahmangkuk
emas yang penuh dengan air anggur kenajisan— yaitu ketidaksetiaan
kepada Allah dan segala macam perbuatan cabul yang menajiskan.
5Di dahinya tertulis sebuah nama yang menggambarkan dirinya yang
sebenarnya— yaitu

Aku ibukota Babel yang terbesar—
yaitu ibu dari semua pelacur

dan sumber dari segala kenajisan di bumi.
6 Lalu 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.

7Tetapimalaikat itu berkata kepada saya, “Kenapa kamuheran? Saya
akan menjelaskan kepadamu rahasia dari yang digambarkan sebagai
pelacur dan binatang yang ditungganginya itu— yang berkepala tujuh
danbertanduk sepuluh. 8Binatang itumenggambarkan seseorang yang
dulupernahhidupdi dunia, tetapi sekarang sudahmati. Dia akanhidup
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 yangmaumenjelaskan arti dari hal-hal ini perlu pikiran yang
bijaksana. Ketujuh kepala binatang itu menggambarkan tujuh bukit
yang adalah tempat perempuan itu duduk dan juga menggambarkan
tujuh raja besar. 10Limadari raja-raja itu sudahmati. Raja yang keenam
sedang memerintah sekarang. Raja yang ketujuh belum muncul, dan
waktu dia muncul dia akan memerintah tetapi hanya sebentar saja.
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 akanmemerintah atas sepuluhnegara, tetapimereka
belum mulai memerintah. Mereka akan menerima kuasa untuk
memerintah bersama binatang itu selama waktu yang singkat saja.‡
13Kesepuluh raja itu akan bersepakat untukmenyerahkan segala kuasa
dan kekuatanmilitermereka kepada binatang itu. 14Mereka semuanya
akan berperang melawan Anak Domba! Tetapi Anak Domba akan
mengalahkan mereka, karena Dialah Penguasa atas segala penguasa

‡ 17:12 waktu yang singkat saja Secara harfiah, “satu jam.”
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dan Raja atas segala raja. Dan para batalion-Nya adalah umat pilihan-
Nya sendiri— yaitu mereka yang dipanggil-Nya dan yang setia kepada-
Nya.”

15Lalumalaikat itu berkata kepada saya, “Tempat itu dimana banyak
sungai mengalir— yang adalah tempat pelacur itu duduk, menggam-
barkan banyak kelompok orang, termasuk semua bangsa, suku, dan
kelompok pengguna bahasa daerah. 16Kesepuluh tanduk— menggam-
barkan raja-raja, dan binatang yang sudah kamu lihat itu akan mem-
benci pelacur itu. Mereka akan merampas semua harta dan paka-
iannya sampai membuat dia telanjang. Mereka akan menangkapnya
lalu memakan dagingnya. Dan akhirnya mereka akan membinasakan
mayatnya dengan api. 17 Sebenarnya hanya Allah saja yang mengger-
akkan 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 yangmemerintah atas semua raja di bumi.”

18
Penglihatan tentang Babel yang sudah binasa

1 Sesudah itu saya melihat malaikat lain turun dari surga. Dia
mempunyai kekuasaan yang besar dan sinar kemuliaannyamenerangi
bumi. 2Malaikat itu berseru dengan suara yang sangat keras,
“Babel sudah binasa!

Ibukota yang agung itu sudah binasa!
Dan hanya setan-setan dan roh-roh jahat yang tinggal di kota itu.
Tempat yang dulu ramai sudahmenjadi tempat tinggal burung-burung

najis
yang dibenci olehmanusia.

3Hukuman Allah terhadap kota itu adil,
karena raja-rajadi bumi sudah ikut terpengaruhdenganpendudukkota

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 duni-
awi.

Hal itu seperti segala bangsa menjadi mabuk dengan air anggur
yang diberikan oleh penduduk kota itu.

Akibatnya para pedagang di bumi menjadi kaya karena berjual beli
segalamacambarangmewahdenganmereka yangmereka pakai
untukmemuaskan hawa nafsumereka.”✡

Peringatan Allah kepada kita yang hidup pada zaman sekarang
4 Kemudian saya mendengar suara Tuhan Yesus dari surga yang

berkata,
“Hai umat-Ku, larilah dari kota itu!

Jangan sampai kamu terpengaruh dan ikut berbuat dosa seperti
mereka.

Karena dengan begitu kamu juga akan ikut dihukum bersama
mereka dengan berbagai bencana.

✡ 18:3 Why. 17:2
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5Karena dosa penduduk kota itu seperti sudah bertimbun-timbun sam-
pai setinggi langit!

Jadi Allah siap menghukum mereka setimpal dengan kejahatan
mereka.

6 Oh, sudah waktunya! Biarlah penduduk kota itu menderita seperti
merekamembuat umat-Kumenderita!

Karenamereka seringmenyusahkan orang lain, biarlah kesusahan
menimpamereka dua kali lipat!

Karenamereka sepertimeracuni bangsa-bangsa lain dengan air anggur
mereka,

jadi sekarang biarlahmerekaminum racun yang lebih keras lagi!
7 Ingatlah caramerekamembesarkan diri merekamasing-masing.

Jadi sekarang biar merekamerasa sangat berputus asa.
Ingatlah hidupmereka begitu mewah,

dan sekarang biar mereka hidup susah dan gelisah.
Ingatlah, mereka berpikir,

‘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 bencana datang
tiba-tibamenimpamereka!

Jadi pada hari yang sama, biar mereka mengalami kelaparan, ke-
matian, perkabungan, dan binasa terbakar oleh api!

Karena TUHAN yang mengadili mereka adalah Allah yang kuat dan
berkuasa!”

Ratapan yang akan terjadi ketika ibukota Babel dibinasakan
9 Ketika terlihat asap api yang membinasakan kota Babel itu, semua

rajadi bumiyang sudahmengikuti pendudukkota itudalampenyemba-
han berhala dan hidup mewah untuk memuaskan hawa nafsu mereka
akan menangis dan berkabung. 10 Raja-raja itu tidak akan berani
mendekati kota itu, karena mereka takut terkena siksaan yang sama.
Oleh karena itu mereka akanmenonton dari jauh denganmeratap,
“Aduh, sungguh mengerikan! Betapa hebat bencana yang menimpa

ibukota yang besar itu!
Kasihan sekali! Karena dulu kota Babel sangat besar dan kuat.

Tetapi dalam satu jam saja hukuman Allah sudahmenimpamereka!”
11 Demikian juga para pedagang di bumi akan menangis dan berk-

abung karena kota itu, karena pusat pemasaran barang mereka sudah
dibinasakan. Jadi mereka akan berkata, “Siapa yang akan membeli
semua ini?

12 Siapa yang akan membeli emas, perak, batu permata, dan mu-
tiara 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 yang mahal, tembaga,
besi, dan batu pualam?
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13 Tidak ada lagi pembeli untuk barang-barang mewah kita— ter-
masuk kayu manis, rempah-rempah, wangi-wangian, mur, dan
kemenyan.

Siapa lagi yang akan berpesta danmembeli anggur, minyak zaitun,
dan tepung halus?

Tidak ada lagi pengusaha yang perlu gandum, lembu sapi, dan
domba.

Raja siapa yang akanmembeli kuda dan kereta kami?
Tidak ada orang kaya yang akanmembeli budak kami!”

(Sungguhmengerikan! Bahkanmanusia jugamereka jual!)
14 Jadi para pedagang itu akanmeratap,

“Oh, sungguh kasihan! Bagi para pendudukBabel, semuabarangmahal
yangmereka inginkan sudah lenyap.

Segala kemewahan dan keindahanmereka sudah dibinasakan.
Mereka tidak akanmenemukan barang itu lagi!”

15Dulumemangpara pedagang itumenjadi kaya karena barang-barang
yang mereka pasarkan di sana. Tetapi melihat bencana itu, mereka
hanya akanmenonton dari jauh saja, karenamereka takut ditimpa sik-
saan yang sama. Denganmenangis dan berkabung 16mereka berkata,
“Aduh, sungguh mengerikan! Betapa hebat bencana yang menimpa

ibukota terbesar itu!
Kasihan sekali! Karenadulupendudukkota itu setiaphari berpaka-
ian kain linen halus, kain ungu dan kain kirmizi.

Dan setiap hari mereka memakai perhiasan emas, batu permata,
danmutiara.

17 Tetapi dalam satu jam saja semua kekayaan mereka sudah dibi-
nasakan!”

Begitu juga setiap pemilik kapal dan nakhoda, semua anak buah
kapal, dan semua yang berdagang lewat laut akan menonton bencana
besar itu dari jauh. 18 Ketika mereka melihat asap yang naik ke atas
dari api yang menghanguskan kota itu, mereka akan berkata, “Tidak
pernah ada kota sebagus ibukota terbesar itu!” 19 Jadi mereka akan
berkabung dengan menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan
sambil menangis mereka akanmeratap,
“Aduh, sungguh mengerikan! Betapa hebat bencana yang menimpa

ibukota terbesar itu!
Kasihan sekali! Karena kita yang dulu terlibatmemasarkan barang
dengan kapal laut menjadi kaya karena kota itu!

Tetapi dalam satu jam saja semuanya sudah dibinasakan!”
20Tetapi ada suara dari surga yang berseru,

“Hai semua penduduk surga, bersukacitalah karena ibukota yang jahat
itu sudah dibinasakan!

Dan para utusan Allah yang bernubuat, para rasul Kristus, dan
semua umat yang dikuduskan melalui Kristus, hendaklah kalian
bersukacita.

Karena Allah sudah menjatuhkan hukuman atas penduduk kota itu
setimpal dengan kejahatanmereka terhadap kalian.”

Malaikatmenggambarkan kebinasaan Babel
21 Lalu satu malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu besar—

sebesarbatugilingangandumyangdiputardengan tenagakeledai. Lalu
malaikat itu melemparkannya ke dalam laut sambil berkata,
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“Dengan cara kekerasan seperti inilah kota Babel yang besar itu akan
dibinasakan—

sampai kota itu tidak akan ditemukan lagi!
22 Suara pemain kecapi, seruling, terompet, dan alat musik lainnya

tidak akan terdengar lagi di sana.
Di sana tidak ada lagi orang yang pintarmembuat barang yangmewah.
Bahkan suara batu gilingan gandum tidak akan terdengar lagi di sana.
23Cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di sana.
Suara gembira dari pengantin laki-laki dan perempuan

tidak akan terdengar lagi di sana.
Hukuman ini disebabkan karena pedagang-pedagang di sana menjadi

orang yang terkaya di dunia
karena ilmu sihir mereka yang menyesatkan dan meracuni segala
bangsa.

24 Dan di dalam kota itu terdapat darah para nabi, utusan Allah, dan
umat Allah yang lain.

Dan banyak juga pembunuhan yang dilakukan di tempat lain dise-
babkan karena pemerintah ibukota itu.”

19
Sungguh banyak sekali orangmemuji Allah di surga

1 Sesudah itu saya mendengar suara orang-orang yang berseru-seru
di surga yang jumlahnya sangat banyak sekali,
“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!”
4Maka kedua puluh empat pemimpin dan keempat makhluk hidup

itu langsung tersungkur menyembah Allah yang duduk di atas takhta
itu. Mereka berseru-seru,
“Amin! Haleluya!”

5Lalu terdengarlah suara dari dekat takhta Allah yang berseru,
“Pujilah Allah kita hai semua hamba Allah!—

yaitu semua yang takut dan hormat kepada-Nya, baik yang mem-
punyai kedudukan tinggi maupun rendah.”

6Kemudian sayamendengar suara orang yang sangat banyak itu dan
suara para malaikat. Bunyinya seperti bunyi air terjun yang besar atau
seperti bunyi guntur yang hebat ketikamereka bersorak-sorai,

* 19:1 Haleluya Kata ini dari bahasa Ibrani dan berarti “Pujilah Yahweh.”
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“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 dise-

but Anak Domba sudah tiba!
Dan pengantin perempuan-Nya sudahmempersiapkan dirinya.

8 Kepada pengantin-Nya sudah diberikan jubah dari kain linen putih
yang sangat bersih danmengkilap.”

Pengantin perempuan-Nya adalah gambaran semua umat Allah yang
dikuduskan lewat pekerjaan Kristus, sedangkan linen putih dan bersih
adalah perbuatan-perbuatan benar yang dilakukan umat Allah.

9Kemudianmalaikat yangmenunjukkan semua hal itu kepada saya✡
menyuruh saya, “Tuliskanlah ini: Sungguhdiberkati Allah semua orang
yangdiundangkepestapernikahanAnakDomba!” Laludiaberkata lagi
kepada saya, “Itulah perkataan yang benar dari Allah!”

10 Lalu saya langsung tersungkur untuk menyembah malaikat itu.
Tetapi dia berkata kepada saya, “Jangan lakukan itu! Saya juga hamba
Allah sama seperti kamudan saudara-saudarimu seiman—yaitu semua
orang yang setia bersaksi tentang Yesus. Sembahlah Allah! Karena
semua orang yang mengabarkan berita keselamatan tentang Yesus
menjalankan pekerjaan Roh Kudus— sama seperti bernubuat.”

Penglihatan tentang Yesus yang sedang datang sebagai pemimpin
perang

11 Kemudian saya melihat surga terbuka dan seekor kuda putih
muncul dengan Orang yang menungganginya. Penunggangnya Dia
yang disebut ‘Yang Setia’ dan ‘Yang Benar’, karena Dia selalu adil ketika
Dia menghakimi manusia dan ketika Dia berperang melawan orang-
orang yang memusuhi-Nya. 12Mata-Nya bersinar seperti nyala api dan
Dia memakai banyak mahkota. Pada dahi-Nya tertulis suatu nama
yang tidak diketahui oleh siapa pun selain Dia sendiri. 13Dia memakai
jubah yang sudah dicelupkan dalam darah. Dan Dia mempunyai nama
lain— yaitu “Firman Allah.” 14 Dan Dia disertai oleh para tentara
surga. Setiap mereka juga menunggangi kuda putih, dan jubahmereka
juga dari kain linen yang putih dan bersih. 15 Dia yang memimpin
mereka siap berperang dengan kekuatan perkataan-Nya— yang digam-
barkan seperti pedang yang kedua sisinya tajam. Dengan kekuatan
itulah Dia akanmengalahkan bangsa-bangsa yangmelawan-Nya. Lalu,
ketika Dia memerintah sebagai Raja, Dia akan “menjatuhkan huku-
man berat atas kesalahan dan kejahatan mereka.” Kuasa-Nya untuk
menghukum digambarkan seperti “tongkat besi yang dengan mudah
menghancurkan bejana keramik.”✡ Dialah yang akan menjatuhkan
hukuman atas bangsa-bangsa sesuai dengan kemarahan Allah Yang
Mahakuasa, dankebinasaanyangdijatuhkanatasmerekadigambarkan
seperti memeras buah anggur untuk menghasilkan air anggur. 16 Pada
bagian jubah-Nya yang menutupi paha-Nya tertulis nama lain untuk-
Nya— yaitu

“Raja atas segala raja dan Penguasa atas segala penguasa.”
✡ 19:9 Why. 17:1 ✡ 19:15 Mzm. 2:7-9; Why. 2:27; 12:5



Wahyu 19:17 618 Wahyu 20:6

17 Lalu di langit saya melihat malaikat berdiri menginjak matahari
dengan berseru-seru, “Hai semua burung yang terbang di langit, mar-
ilah ke sini! Datanglah dan makanlah dalam pesta kemenangan yang
disediakan Allah bagi kalian! 18Mari makan daging
para raja, panglima,
dan tentara yang perkasa,
dan daging kuda, dan para penunggang kuda,
dan orang dari seluruh bangsa—
termasuk juga budak dan yang bukan budak,
baik yangmempunyai kedudukan tinggi maupun rendah.”

19Kemudian sayamelihat binatang yang pertama itu✡ dan segala raja
di bumi bersama para tentara mereka yang sudah berkumpul untuk
melawan Penunggang kuda putih itu dan para tentara-Nya. 20 Lalu
binatang pertama itu ditangkap dan juga binatang kedua. Dialah
yang bekerja sebagai nabi yang membuat manusia tersesat dengan
melakukan berbagai keajaiban yang diadakan dengan kuasa binatang
yang pertama itu. Dengan demikian dia menipu semua orang yang
menerima tanda penyembah yang adalah lambang nama binatang
pertama itu. Jadikeduabinatang itudilemparkanhidup-hidupkedalam
lautan api bercampurbelerang.✡ 21DanTuhanyangmenunggangi kuda
putih itumembunuh para tentaramereka dengan kekuatan perkataan-
Nya saja. Lalu semua burung kenyang sekali karena memakan daging
mereka.

20
Kerajaan seribu tahun

1Lalu saya melihat malaikat turun dari surga memegang kunci pintu
jurang maut dan satu rantai besar di tangannya. 2-3 Lalu malaikat itu
menangkap danmengikat naga besar itu— yaitu si ular yang kita kenal
dalam cerita taman Eden, yang disebut iblis dan yang bernama Satan.
Kemudian malaikat itu melemparkan naga itu ke dalam jurang maut.
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 sayamelihat banyak takhta, dan orang-orang yang duduk
di takhta-takhta itu adalah mereka yang dianggap pantas menerima
kuasa untuk menghakimi. Saya juga melihat jiwa-jiwa orang yang
sudah dipotong kepalanya karena mereka bersaksi tentang Yesus dan
memberitakan Firman Allah. Mereka yang tidakmenyembah binatang
atau patungnya itu dan tidakmenerima tanda penyembah binatang itu
pada dahi atau tanganmereka. Mereka hidup kembali danmemerintah
bersama Kristus selama seribu tahun. 5 Pada waktu itulah tahap per-
tama orang-orang mati dihidupkan kembali, sedangkan orang-orang
mati yang lain tidak akan hidup kembali sebelum berakhirmasa seribu
tahun itu. 6 Sungguh diberkati Allah setiap orang yang turut ambil
bagian dalam kehidupan kembali tahap pertama itu. Mereka sungguh
kudus. Danmereka tidak akanmengalami hukumanAllah yang disebut
✡ 19:19 Why. 13–16 ✡ 19:20 Why. 14:10
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dengan ‘kematian yang kedua’.✡ Danmereka akanmenjadi imam yang
melayani Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah bersama
Kristus selama seribu tahun.

Iblis dikalahkan
7Ketika masa seribu tahun itu sudah berakhir, iblis akan dibebaskan

dari penjara — yaitu jurang maut. 8 Lalu dia akan pergi menipu
segala bangsa ke seluruh dunia— yaitu apa yang digambarkan oleh
Nabi Yehezkiel sebagai raja Gog dan bangsa Magog.✡ Lalu dia akan
kumpulkan mereka untuk berperang melawan Allah, dan jumlah ten-
tara mereka digambarkan seperti banyaknya pasir di pinggir laut.
9Semuabatalion iblis ituakandatangdari seluruhdaerahdibumiuntuk
mengepung perkemahan umat Allah— yaitu kota yang dikasihi-Nya.
Tetapi api akan turun dari langit danmenghanguskanmereka.

10Lalu iblis— penipu ulung itu, akan dilemparkan juga ke dalam lau-
tan api bercampur belerang— yaitu tempat di mana binatang pertama
dan kedua itu sudah dilemparkan. Di sana mereka akan disiksa siang
danmalam sampai selama-lamanya.

Pengadilan yang terakhir
11 Lalu saya melihat takhta agung yang putih. Dan Dia yang duduk

di atas takhta itu 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. 12 Kemudian
saya melihat bahwa semua orang mati yang lain hidup kembali.*
Mereka berdiri di hadapan takhta itu— baik yang dulu mempunyai
kedudukan tinggi maupun rendah. Kemudian buku-buku catatan ten-
tang perbuatan mereka dibukakan, dan satu buku lagi juga dibuka
— yaitu Buku Kehidupan. Lalu mereka dihakimi menurut perbuatan
mereka masing-masing sesuai dengan yang tertulis di dalam buku-
buku itu. 13 Orang-orang yang mati di laut pun hidup kembali dan
berdiri di takhta pengadilan itu. Semuaorangdalamkerajaanmaut pun
hidup kembali dan dihakimi sesuai dengan perbuatan mereka masing-
masing. 14-15Kemudian setiap orang yang namanya tidak tertulis dalam
Buku Kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api. Dan akhirnya
kuasa kematian dan kerajaan maut dilemparkan juga ke dalam lautan
api itu yang disebut ‘kematian tahap kedua’. Tidak ada lagi kematian!
Kuasa kematian sudah lenyap!

21
Yerusalem yang baru

1 Lalu saya melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Karena
langit yang pertama dan bumi yang pertama sudah lenyap, dan laut
pun tidak ada lagi. 2 Kemudian saya melihat kota kudus Allah— yaitu
Yerusalem baru, sementara Allah sedang turunkan dari surga. Kota
itu indah sekali. Keindahannya bisa digambarkan seperti pengantin
perempuan yang sudah berdandan padawaktu pernikahannya dengan
pengantin laki-laki.✡

✡ 20:6 Why. 20:14 ✡ 20:8 Yeh. 38:1–39:29 * 20:12 orang mati yang lain hidup kembali
SesuaiWhy. 20:5, ini dapat disebut ‘kehidupan kembali tahap kedua’. ✡ 21:2 Why. 19:7-8; Ef.
5:27
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3 Kemudian saya mendengar suara dari dekat takhta Allah yang
berseru,
“Mulai sekarang Allah akan tinggal bersamamanusia.
Jadi, sekarang Allah sudah menepati janji-Nya yang Dia sampaikan

melalui 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, “Lihatlah! Aku sedang
memperbarui segala sesuatu!” KemudianDiaberkata lagi, “Tuliskanlah
hal-hal ini, karena semuaperingatan-Ku ini benardan layakdipercaya.”

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 penciptaanmaupun sesudah semua ciptaan ini lenyap. Bagi
siapa yang haus, marilah! Dengan cuma-cuma Aku akan memberikan
kepadanya air minum— yaitu air dari mata air yang mengalirkan air
kehidupan!✡ 7 Setiap kalian yang tetap setia kepada-Ku dan menang
dalam peperangan rohani ini akan menerima semua berkat tersebut.
Kalian pantas disebut ‘anak-anak-Ku,’ dan Aku senang disebut ‘Allah
kalian.’ 8Tetapi berkat-berkat tersebut tidak akan pernah diterima oleh
orang-orang yang seperti ini:
penakut, pembunuh, penyembah berhala,
tukang sihir, tukang tipu,
orang yang tidak setia kepada Yesus,
dan orang yang menodai dirinya dengan melakukan percabulan atau

bermacam-macam dosa lain yangmenjijikkan.*
Mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api bercampur belerang.”
(Itulah yang disebut “kematian tahap kedua.”)

9 Kemudian malaikat itu† datang lagi kepada saya. Dia salah satu
dari ketujuh malaikat yang menumpahkan ketujuh mangkuk yang
penuh dengan ketujuh bencana terakhir itu. Dia berkata, “Datanglah
ke sini. Saya akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan
Anak Domba— yaitu kesatuan semua orang percaya yang seolah-olah
menikah dengan Dia.”✡ 10 Lalu Roh Kudus menguasai saya lagi dan
malaikat itu membawa saya ke atas sebuah gunung yang sangat besar
dan tinggi. Dari situ dia menunjukkan kepada saya kota kudus itu
— yaitu Yerusalem baru yang Allah turunkan dari surga. 11 Kota itu
penuh dengan kemuliaan Allah, dan semuanya bersinar seperti batu
permata yang sangat jernih — seperti kristal yang berwarna hijau
✡ 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
lebihmudahdibaca dalambahasa Indonesia. † 21:9 malaikat itu Kata-kata Yohanes juga bisa
ditafsirkan bahwamalaikat ini adalah salah satu yang lain dari ketujuh malaikat tersebut, dan
bukan yang disebut dalamWhy. 17:1 dan 19:10. ✡ 21:9 Ef. 1:23; 3:10; 5:27; Why. 19:7-8
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campurmerah.‡ 12-13Kota itumempunyai tembok yangbesar dan tinggi
sekali. Dan tembok itumempunyai duabelas 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 tertulismasing-masing satunamadari nama-namakeduabelas suku
Israel. 14 Tembok kota itu mempunyai dua belas batu fondasi. Pada
setiap batu fondasi itu tertulis masing-masing satu nama dari nama-
nama kedua belas rasul Anak Domba.

15Malaikat yang berbicara dengan saya itu memegang tongkat pen-
gukur yang terbuat dari emas, supaya dia bisa mengukur kota itu—
termasuk kedua belas pintu gerbang itu dan temboknya. 16 Kota itu
berbentuk kubus— panjang, lebar, dan tingginya sama. Dan ketika
malaikat itu mengukur kota itu dengan tongkatnya, panjangnya 12.000
stadia. Begitu juga dengan lebar dan tingginya sama.§ 17Lalu malaikat
itu juga mengukur lebar tembok itu, dan ternyata 144 hasta.* Ukuran-
ukuran tersebut sesuai dengan ukuran yang dipakai oleh paramalaikat
dan tidak berbeda dengan ukuran yang dipakai manusia di dunia.

18 Tembok kota itu terbuat dari batu permata yang bening berwarna
hijau campur merah, sedangkan semua bangunan dalam kota itu ter-
buat dari emas yang sangat murni— sebening kaca. 19 Kedua belas
batu fondasi tembok kota itu dihiasi dengan semua jenis batu permata.
Sedangkan setiap batu fondasi itu terdiri dari satu batu yang sangat
besar.
Batu fondasi yang pertama terdiri dari satu batu permata hijau campur

merah, yang kedua permata biru tua,
yang ketiga permata hijau muda, yang keempat permata hijau tua,

20yang kelima permatamerah, yang keenampermatamerah tua,
yang ketujuh permata kuning, yang kedelapan permata biru campur

hijau,
yang kesembilan permata bening, yang kesepuluh permata hijau,
yang kesebelas permata biru, dan yang kedua belas permata ungu.†

21Dan kedua belas pintu gerbang itu masing-masing terdiri dari
satumutiarayangajaib. Jalan rayayangdi tengahkota 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 RumahAllah untuk kota itu. 23Kota itu tidakmemerlukanmata-
hari dan bulan untuk meneranginya, karena kemuliaan Allah bersinar
‡ 21:11 hijau campur merah Secara harfiah, Yohanes menulis nama batu permata— yaitu
yaspis. § 21:16 12.000 stadia … Ukuran harfiah dipakai langsung dalam penerjemahan
ini, karena nomor 12 mempunyai arti simbolis, seperti jumlah pintu gerbang dan batu fondasi
dalam kota itu. 12.000 stadia sama dengan 2.220 km. Karena panjang, lebar, dan tingginya
sama, itu artinya bahwa kota kudus itu bisa berbentuk kubus atau piramida. * 21:17 lebar
… hasta Ukuran hasta dipertahankan dalam penerjemahan karena jumlah 144 sama dengan 12
kali 12. 144 hasta sama dengan 66 meter. Tidak jelas dalam bahasa Yunani kalau ukuran ini
adalah tingginya tembok (yang tidak disamakan dengan tingginya kota) atau lebarnya tembok.
† 21:20 kedua belas permata Nama-nama batu permata dalam bahasa Yunani di kedua ayat
ini sering diterjemahkan sebagai berikut: yaspis nilam, mirah, zamrud, unam, sardis, ratna
cempaka, beril, krisolit, krisopras, lazuardi, kecubung.
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seperti matahari. Dan cahaya Anak Domba seperti lampu menyinari
kota itu. 24Kehidupan seluruh bangsa akan diterangi oleh cahaya kota
itu. Dan ke dalamkota itu semua raja dunia akan datang danmembawa
harta kerajaan mereka masing-masing sebagai persembahan untuk
memuliakan Allah dan Anak Domba.✡ 25 Pintu-pintu gerbang kota itu
tidak pernah ditutup, karena tidak ada lagi malam di sana. 26 Segala
macam kekayaan dari seluruh bangsa akan dibawa ke dalam kota itu
untukmemuliakan danmenghormati Allah dan Anak Domba. 27Tetapi
barang-barang yang najis sama sekali tidak akan dibawa masuk ke
dalamkota itu. Siapa yangmembuat dirinya ternodadengandosa besar
tidak diperbolehkan masuk, begitu juga dengan semua penipu. Hanya
orang yangnamanya tertulis di dalamBukuKehidupanAnakDomba itu
yang bisa masuk ke dalam kota itu.

22
1Kemudian malaikat itu menunjukkan sungai yang mengalirkan air

kehidupan✡ kepada saya. Sungai itu mengalir dari takhta Allah dan
takhta Anak Domba itu, dan jernih sekali— seperti kristal. 2 Sungai itu
mengalir di tengah-tengah jalan raya yang ada di tengah kota itu. Dan
pohon-pohonkehidupan✡adadi keduapinggir sungai itu. Pohon-pohon
ituberbuahsetiapbulan—duabelaskali setahun. Danorangdari segala
bangsa akanmemakai daun pohon itu untukmenyembuhkan 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 akan melayani dan
menyembah-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. Karena Allah sendirilah yang akan menjadi terang bagi
mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-Nya
sampai selama-lamanya.

6 Lalu malaikat itu berkata kepada saya, “Semua yang kamu dengar
dan lihat hari ini benar dan layak dipercaya. Hanya TUHAN Allah saja
yang memberi kemampuan kepada para utusan-Nya untuk bernubuat,
danDialahyang sudahmengutus sayauntukmenunjukkankepadapara
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 nubuatan ini.”

8 Seperti yang saya sudah ceritakan tentang malaikat itu yang sudah
memperlihatkan danmemberitahukan semua hal itu kepada saya, saya
(Yohanes)— yang sudah menulis tentang seluruh penglihatan dalam
buku ini, pernah tersungkur hendak menyembahmalaikat itu. 9Tetapi
dia berkata kepada saya, “Janganlah berbuat seperti itu! Saya juga
hamba Allah sama seperti kamu dan saudara-saudarimu para utusan

✡ 21:24 Yes. 60:3 ✡ 22:1 Yeh. 47:1; Zak. 14:8; Why. 21:6 ✡ 22:2 Kej. 2:9; 3:22; Why. 2:7
✡ 22:3 Kej. 3:14-19; Zak. 14:11 * 22:3 Kedua takhta … Secara harfiah, “takhta (tunggal).”
Lihat catatan tentangmetafora ‘duduk bersama di takhta-Nya’ dalamWah. 3:21.
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Allah, dan sama seperti semua orang yang menaati seluruh peringatan
yang ada dalam kitab ini. Sembahlah Allah!”†

10 Kemudian dia berkata lagi kepada saya, “Jangan merahasiakan
nubuatan-nubuatan yang tertulis di dalam buku ini, karena waktu
untuk semua hal itu terjadi sudah dekat. 11 Jadi karena sisa wak-
tunya 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!”

12Dan Kristus sendiri mengajak kita, “Dengarlah! Aku datang segera.
Aku akan membawa upah yang akan diberikan kepada setiap orang
sesuai dengan perbuatannya. 13 Akulah juga yang disebut ‘Alfa dan
Omega’— yaitu Yang satu-satunya dan Yang selalu ada, baik sebelum
awal mula penciptaan maupun sesudah semua ciptaan ini lenyap.
14Sungguh diberkati Allah semua orang yangmembasuh jubahmereka
dengan darah Anak Domba!‡ Dengan demikian mereka menerima
hak untuk makan buah dari pohon-pohon kehidupan itu, dan mereka
diperbolehkan masuk ke dalam kota kudus itu melalui pintu-pintu ger-
bangnya. 15 Tetapi orang-orang yang digambarkan seperti anjing tidak
akandiperbolehkanmasuk—yaitumerekayangmembuatdirinya tern-
oda menuruti hawa nafsunya. Jadi yang tidak diperbolehkanmasuk ke
dalam kota suci itu adalah
tukang-tukang sihir, orang-orang yang berbuat cabul,
para pembunuh, para penyembah berhala,
dan semua orang yang sukamenipu.

16 “Akulah Yesus, yang sudah mengutus malaikat-Ku untuk bersaksi
tentang semuanya itu kepada jemaat-jemaat itu. Akulah si Keturunan
Daud dan Pemimpin seluruh keturunannya.§ Aku-lah yang digam-
barkan seperti bintang fajar yang bersinar terang di timur.”
17 Dan Roh Kudus dan pengantin perempuan Anak Domba tersebut

— yaitu seluruh kesatuan jemaat Kristus, berkata “Ya, Kristus,
datanglah segera!”

Dan biarlah semua orang yang mendengarkannya juga berseru, “Ya
Tuhan, mari datanglah!”

Tetapi sebelum Kristus datang, siapa yang haus, biarlah dia datang
kepada Kristus!

Siapa yang hendakminum air kehidupan, terimalah itu dari Yesus!
Karena Diamemberikan air itu sebagai hadiah.

18 Saya (Yohanes) memberi peringatan ini kepada semua orang yang
mendengar nubuatan-nubuatan yang saya tulis dalam buku ini:
† 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 Kudusmenghendaki supaya kita mengerti bahwa kita tidak boleh
menyembahmalaikat mana pun. Lihat Kol. 2:18-19 dan Ibr. 1:4-14. ‡ 22:14 dengan darah …
Supaya jelas, caranya jubahmerekadibasuhdiambil dariWhy. 7:14. § 22:16 KeturunanDaud
Nabi-nabi sudah bernubuat bahwa Raja Penyelamat akan datang dari keturunan Raja Daud.
Oleh karena itu, sebelum Yesus datang semua orang Yahudimenyebut Raja Penyelamat dengan
perkataan “Keturunan Daud.” Lihat Yes. 29:18-19; 35:4-6; 42:6-7; Mrk. 10:47.
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Siapa yang menambahkan sesuatu kepada buku ini, Allah akan
menambahkan hukuman yang berat kepadanya— yaitu dia harus
mengalami bencana-bencana yang tertulis di dalam buku ini. 19Dan
siapa yang mengurangi sesuatu dari nubuatan-nubuatan yang ada
dalam buku ini, Allah akan mencabut haknya untuk menikmati
berbagai berkat yang tertulis dalam buku ini. Jadi dia tidak diper-
bolehkan masuk ke dalam kota kudus-Nya atau makan buah dari
pohon-pohon kehidupan.
20 Ingatlah! Yesus— yang selalu layakdipercaya, berkata, “Akudatang

segera.”
Amin! Datanglah Tuhan Yesus!
21Doa saya, Penguasa kita Kristus Yesus akan selalu baik hati kepada

kita masing-masing. AMIN!
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