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Kejadian
Allahmenciptakan surga, langit, dan bumi

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

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

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

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

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

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

bawah langit berkumpul di satu tempat, supaya tanah kering bisa terli-
hat.” Maka jadilah demikian. 10 Allah menyebut tanah kering itu ‘darat’,
dan kumpulan air itu ‘laut’. Allah melihat semua itu baik. 11 Kemudian
Allah berkata, “Hendaklah tanah mengeluarkan berbagai jenis tumbuhan,
termasuk yang menghasilkan biji-bijian dan berbagai jenis pohon yang
buahnya berbiji. Hendaklah masing-masing jenis biji ini nantinya akan
menghasilkan tumbuhan atau pohon yang sama sesuai dengan jenisnya.”
Lalu jadilah demikian. 12 Maka tanah menumbuhkan segala jenis tum-
buhan, termasuk yang menghasilkan biji-bijian dan berbagai jenis pohon
yang buahnya berbiji. Dan setiap jenis biji yang ditanam selalu meng-
hasilkan tumbuhan atau pohon yang sama dengan jenisnya yang semula.
Allahmelihat bahwa semuanya itu baik. 13Hari ketiga berakhir ketika sore
menjadi malam.
* 1:1 tingkat-tingkat surga dan langit Kata dalam bahasa Ibrani yang sering diterjemahkan ‘langit’,
sebenarnya jamak. Itu berarti bahwa kata tersebut dapat diterjemahkan ‘surga-surga’ atau langit
(jamak). Pada zaman penulisan kitab ini— yang menurut tradisi ditulis oleh Musa— orang-orang
membayangkan bahwa surga berada di atas langit, dan surga terdiri dari beberapa tingkat. Tingkat
yang paling atas adalah kediaman Allah. Semuanya adalah ciptaan Allah. Lihat 2Kor. 12:2 dan Kol.
1:16. † 1:2 hadir di atas Secara harfiah, Roh Allah ‘bergerak’ di atas permukaan air. Cara Roh
Allah bergerak di atas permukaan air tidak begitu jelas, tetapi karena kata Roh sama dengan kata
yang berarti ‘napas’ dalam bahasa Ibrani, maka bisa dibayangkan bahwa mungkin gerak Roh Allah
tersebut seperti angin bertiup. Paling tidak, kehadiran Roh Allah berarti bahwa perhatian Allah
tertuju kepadadunia yang akandiciptakan-Nya. ‡ 1:5 Hari pertama…Bagi orangYahudi hari baru
dianggap sudahmulai pada saat soremenjadimalam, bukan pada saat fajar. Caramenentukan batas
hari seperti ini bisa dilihat dalam Im. 23:32. Yangdisebut ‘hari pertama’ tidakbisa disamakandengan
hari Minggu atau hari apa pun dalam kalender zaman sekarang. § 1:6 ruang kosong Kedua kata
dalambahasa Ibrani yangditerjemahkan ‘ruangkosong’menunjukkan suatupemisahyang sekarang
kita kenal sebagai atmosfir. Dalampuisi Ibrani pemisah itu digambarkan seperti lengkungan di Ayub
22:14 dan Amos 9:6.
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Hari keempat
Pada pagi berikutnya, 14-15 berkatalah Allah, “Hendaklah ada berbagai

benda penerang di langit supaya sinarnya terpancar ke bumi. Biarlah
benda-benda itu menunjukkan perbedaan antara siang dan malam, dan
menjadi tanda untuk menentukan hari, tahun, dan musim.”* Maka jadilah
demikian. 16 Allah membuat dua benda penerang yang besar, yang paling
besarbersinar†pada sianghari, danyang satunya lagi bersinarpadamalam
hari. Allah juga membuat banyak sekali bintang. 17Allah mengatur benda-
benda itu di langit untukmenerangi bumi, 18untuk bersinar pada siang dan
malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa
semuanya itu baik. 19Hari keempat berakhir ketika sore menjadi malam.

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

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

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

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

26 Kemudian berkatalah Allah, “Marilah Kita§ menciptakan manusia
supaya menyerupai Kita dan mencerminkan sifat-sifat Kita. Mereka akan
berkuasa atas seluruh bumi, yaitu atas segala ikan-ikan di laut, burung-
burung di udara, binatang ternak, binatang liar, binatang melata dan
binatang yangmerayap di atas permukaan tanah.”
27Maka Allahmenciptakanmanusia supayamenyerupai-Nya.
* 1:14-15 musim Kata dalam bahasa Ibrani yang diterjemahkan di sini sebagai ‘musim’ juga sering
diterjemahkan sebagai ‘hari raya agama’ dalam PL. † 1:16 bersinar Kata ‘bersinar’ dalam
ayat ini dan ayat 18 menerjemahkan dua kata dalam bahasa Ibrani yang berarti ‘menguasai’. Di
zaman purba kala, matahari dan bulan sering dianggap sebagai dua ilahi. Tetapi sebenarnya kata
‘menguasai’ adalah kiasan personifikasi. Dengan tidak menyebut nama kedua benda itu sebagai
matahari dan bulan, penulis kitab ini hendakmenunjukkan bahwa kedua benda itu adalah ciptaan,
bukan ilahi. ‡ 1:24-25 bumi Secara harfiah ayat 24 dimulai dengan kalimat, “Hendaklah bumi
mengeluarkan segala jenis binatang…”Ternyata ini gayabahasa personifikasi yangmenggambarkan
bahwa Allahmenggunakan tanah dalam penciptaan binatang-binatang. Mungkin ini terjadi dengan
cara yang mirip dengan Kej. 2:19. § 1:26 Kita Ada penafsir yang mengatakan bahwa Allah
menggunakan ‘Kita’ karena Dia berbicara seperti seorang raja, di mana perkataan raja mewakili
seluruh pemerintahannya. Tetapi di seluruh PL, bahasa Ibrani tidak pernah menggunakan jamak
untuk menandakan keagungan seseorang. Kemungkinan ‘Kita’ menandakan keberadaan Allah
sebagai tiga pribadi, dan Allah Bapa sedang berbicara kepada Roh Kudus yang sudah disebut dalam
ayat 2. Zaman sekarang kita menyadari bahwa Allah Anak juga terlibat dalam penciptaan menurut
Yoh. 1:1-15, 1Kor. 8:6, Kol. 1:16, dan Ib. 1:2.
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Allahmenciptakanmereka, laki-laki dan perempuan.
28 Kemudian Allah memberkati mereka, “Beranakcuculah yang banyak.
Hiduplah di atas seluruh bumi dan berkuasalah atasnya. Hendaklah
kalian berkuasa atas semua binatang di laut, di udara, dan di bumi.”
29 Berkatalah Allah kepada manusia itu, “Dengarlah! Aku memberikan
kepada kalian segala tumbuhan yang menghasilkan biji-bijian dan semua
pohonyangbuahnyaberbiji. Semua itu akanmenjadimakananbagi kalian.
30Tetapi untuk semua binatang di bumi, burung-burung di udara, binatang
melatadanyangmerayap, Akumemberikan segala tumbuhanhijau sebagai
makanan baginya.” Maka jadilah demikian. 31Allah melihat bahwa semua
yang sudah diciptakan-Nya itu sungguh amat baik. Hari keenam berakhir
ketika sore menjadi malam.*

2
Hari ketujuh

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

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

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

8 Sebelumnya TUHAN Allah sudahmembuat sebuah taman yang terletak
di sebelah timur§ yang disebut Eden. Di taman inilah Dia menempatkan
manusia yang sudah diciptakan-Nya itu. 9 Kemudian TUHAN menum-
buhkan setiap jenis pohon yang indah dan yang menghasilkan buah yang
enak. Dia juga menempatkan di tengah-tengah taman itu dua pohon:
Yang pertama adalah pohon yang buahnya mampu memberikan hidup
selamanya. Dan yang kedua adalah pohon yang buahnyamampumemberi
pengetahuan untukmembedakan perbuatan baik dan jahat.
* 1:31 malam dan pagi Kata ‘pagi’ dalam ayat ini dipindahkan ke Kejadian 2:1. * 2:2 berhenti
bekerja Kata yang diterjemahkan ‘berhenti’ juga dapat diterjemahkan ‘beristirahat’. Perlu diingat
bahwa kata ‘beristirahat’ tidak mempunyai implikasi bahwa Allah sudah lelah. † 2:6 mata air
… Kata yang diterjemahkan ‘mata air’ diterjemahkan ‘kabut’ dalam terjemahan-terjemahan yang
mengikuti KJV, tetapi lebih tepat diterjemahkan ‘mata air’. ‡ 2:7 sedikit tanah Kata dalam
bahasa Ibrani yang diterjemahkan di sini sebagai ‘sedikit tanah’ sering juga diterjemahkan ‘debu’.
Pengertian itu sebenarnya merupakan pengaruh dari KJV ‘dust’. Dan memang, terjemahan ‘debu’
sering kali sesuai dengan arti yang dimaksud dalam kitab-kitab puisi dalam PL. Tetapi menurut ayat
6 dalam perikop ini, sudah jelas bahwa Allah membentuk manusia dari sedikit tanah yang sudah
basah. § 2:8 sebelah timur Berdasarkan posisi sungai yang dijelaskan di ayat-ayat berikutnya,
kita mengetahui bahwa Taman Eden terletak di sebelah timur Kanaan.
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10 Ada sebuah sungai besar yang hulunya bersumber dari Eden. Be-
gitu keluar dari Eden sungai itu bercabang menjadi empat anak sungai.
11 Sungai yang pertama disebut Pison. Itulah sungai yang mengalir melalui
sepanjang daerah Hawila,* di mana terdapat banyak emas. 12 Emas yang
terdapat di Hawila sangat murni, dan juga di situ terdapat wangi-wangian
dari getah tanaman, dan batu-batu permata yang berharga. 13 Sungai yang
kedua disebut Gihon. Sungai itu mengalir sepanjang tanah Kus.† 14 Sungai
yang ketiga disebut Tigris. Sungai itu mengalir di sebelah timur Asyur. Dan
sungai yang keempat disebut Efrat.‡

15 TUHAN Allah mengambil dan menempatkan manusia itu di dalam
Taman Eden untuk merawat dan mengurus taman itu. 16 TUHAN berkata
kepadanya, “Aku mengizinkan kamu untuk makan buah dari setiap pohon
di dalam taman ini sepuasnya, 17 kecuali yang satu ini, yaitu buah dari
pohon yangmampumemberikan pengetahuan untukmembedakan perbu-
atan baik dan yang jahat. Janganlah kamu makan buah itu. Karena jika
kamumemakannya, kamu pasti mati pada hari itu juga!”§

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

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

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

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

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

merasamalu terhadap satu sama lain.

3
Manusia pertama berdosa karena tidak taat kepada Allah

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

melahirkan.
Kamu akan ingin berkuasa atas suamimu,

tetapi dialah yang akan berkuasa atas dirimu.”§

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

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

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

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

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

Akumenciptakanmu dari tanah,
makamayatmuakanmembusukdanakankembalimenjadi tanah lagi.”

20 Laki-laki itu bernama Adam.* Adam menamai istrinya Hawa—
yang berarti ‘pemberi kehidupan’— karena seluruh umat manusia adalah

‡ 3:15 Keturunanmu dan… Dalam bahasa Ibrani, kata yang diterjemahkan ‘keturunan’ memiliki
arti dasar ‘bibit (tunggal)’. Tetapi walaupun ‘bibit’ tersebut tunggal, dapat juga dianggap sebagai
kolektif. Maksudnya, yang disebut ‘bibit’ sering dipahami sebagai jamak. Misalnya, pasir sering
disebut juga sebagai kolektif. Awalnya kemungkinan besar Hawa mengira bahwa anak pertama
yang dilahirkannyalah yang akan meremukkan kepala ular itu. Tetapi ketika hal demikian tidak
terjadi, orangYahudimenafsirkanbahwa ‘bibit/keturunan’Hawaadalah jamakdanmeliputi seluruh
bangsa Israel. Tetapi pada akhirnya kita lihat bahwa ‘bibit/keturunan’ yang meremukkan kepala
ular itu adalah tunggal, yaitu Yesus. Bandingkan dengan Gal. 3:16. § 3:16 arti alternatif Kedua
baris terakhir juga bisa diterjemahkan, “Namun kamu akan tetap ingin hubungan intim dengan
suamimu. Dan dia akan berkuasa atas dirimu.” Terjemahan yang di teks TSI lebih cocok dalam
konteks hukuman terhadap Hawa.” * 3:20 AdamNama Adam berarti ‘(seorang) manusia’.



Kejadian 3:21 7 Kejadian 4:7

keturunannya. 21 TUHAN membuat pakaian dari kulit binatang dan
memakaikannya kepadamereka.

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

4
TUHANmenghukumKain karenamembunuhHabel

1 Adam dan Hawa pun hidup bersama sebagai suami-istri.* Maka men-
gandunglahHawadanmelahirkan seoranganak laki-laki. Padawaktuanak
itu lahir, Hawa berkata, “TUHAN sudah menolongku untuk memperoleh
seorang anak laki-laki.” Maka dinamainyalah anak itu Kain.† 2 Beberapa
waktu kemudian, Hawa melahirkan seorang anak laki-laki lagi, dan dina-
mainya Habel.‡
Sesudah kedua anak itu tumbuh dewasa, Kain menjadi seorang petani

sedangkan Habel memilih menjadi gembala kambing dan domba. 3 Suatu
hari Kain memanen hasil kebunnya, dan sebagian hasilnya dipersem-
bahkannya kepada TUHAN. 4Habel jugamengambil beberapa anak domba
yang sulung dari kawanan ternaknya, lalu mempersembahkan bagian-
bagian yang terbaik dari daging domba-domba itu kepada TUHAN. Dan
TUHANsenangkepadaHabeldanpersembahannya. 5Tetapi tidakdemikian
dengan Kain dan persembahannya. Karena itu Kain sangat sakit hati, dan
mukanya kelihatanmuram. 6Maka berkatalah TUHANkepadaKain, “Tidak
usah marah! Tidak perlu mukamu merah! 7Kalau kamu melakukan yang
benar, tentu Aku akan menerima persembahan-persembahanmu. Tetapi
kalau kamu terusmelakukan yang tidak benar, kuasa dosa— yang bagaikan
binatang buas— sudah siap menerkam dan menguasai kamu. Kamu harus
mampumengalahkannya.”
† 3:22 termasuk seperti Kita Bahasa Ibrani di sini bisa diterjemahkan, ‘menjadi seperti satu dari
Kita’. Dengan bentuk frasa ini, kata ‘satu’ dalam bahasa Ibrani berarti ‘termasuk memiliki sifat
yang sama’ seperti Kita. Dalam konteks ayat ini, artinya lebih mengarah kepada kemampuan
membedakan hal baik dari hal jahat. Kata ‘satu’ di ayat ini tidak berarti manusia sudah menjadi
seperti ‘salah satu’ dalam Ketiga yang Esa yang disebut ‘Kita’ dalam ayat ini. (Artinya Adam bukan
sudahmenjadi seperti Sang Anak.) Perhatikan bagaimana kata ‘satu’ diterjemahkan dalamayat-ayat
ini: Hak. 17:11; 1Sam. 17:36; 2Sam. 9:1; Ob. 11; dan 2Taw. 18:12. Lihat juga catatan di Kej. 1:26.
‡ 3:24 malaikat penjaga Dalam bahasa Ibrani ‘malaikat penjaga’ disebut ‘kerubim’. * 4:1 hidup
bersama sebagai suami-istri Di sini dan di ayat 17 dan 25, secara harfiah teks Ibrani menuliskan
bahwa si suami ‘mengenal istrinya, dan dia (istrinya) menjadi hamil’. Kata yang diterjemahkan
‘mengenal’ merupakan penggenapan dari Kej. 2:24, di mana disebut bahwa seorang suami akan
‘bersatu dengan istrinya’. Di ayat ini, 17, dan 25, TSI membuat kata ‘mengenal’ menjadi tersirat,
karena maksud hubungan seksual dianggap sudah dipahami oleh pembaca sekarang. † 4:1
Kain Pengucapan nama Kain hampir sama dengan beberapa kata dalam bahasa Ibrani yang berarti
‘mendapat’, ‘memperoleh’ atau ‘menciptakan’. ‡ 4:2 HabelNamaHabel hampir samadengankata
yang berarti ‘napas’ atau ‘uap’ dalam bahasa Ibrani.
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8 Tetapi pada suatu hari Kain berkata kepada adiknya, “Habel, marilah
kita ke ladang.”§ Sesudah tiba di ladang, tiba-tiba Kain menyerang dan
membunuhHabel. 9KemudianTUHANbertanyakepadaKain, “Dimanakah
adikmu, Habel?”*
Kainmenjawab, “Aku tidak tahu. Aku bukan penjaganya!”
10 Maka berkatalah TUHAN kepadanya, “Kamu sudah melakukan dosa

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

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

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

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

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

23 Suatu hari Lamek berkata kepada kedua istrinya,
“Adah dan Zilah, dengarkanlah aku!

Akumembela diriku dari pemuda yangmenyerangku.
Dia melukaiku,

karena itu akumembunuhnya.
24Mengingat pembalasan kalau Kain dibunuh—

yaitu tujuh orang harus dibunuh—
maka kalau aku dibunuh,

tujuh puluh tujuh orang harus dibunuh!”
Kelahiran Set

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

5
Keturunan Adam

1 Inilahdaftar keturunanAdam: PadawaktuAllahmenciptakanmanusia,
Allahmembuatmereka supayamencerminkan sifat-sifat-Nya. 2Allahmen-
ciptakan mereka sebagai laki-laki dan perempuan, memberkati mereka,
danmenyebut mereka ‘manusia’.

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

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

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

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

15Mahalalel berumur 65 tahunketika anaknya yang bernamaYared lahir.
16SesudahYared lahir,Mahalalelmasih hidup selama 830 tahun. Sepanjang
hidupnya, Mahalalel menjadi bapak dari beberapa anak laki-laki dan anak
perempuan lainnya. 17 Jadi umurMahalalel mencapai 895 tahun.
* 4:25 Set Nama Set berarti ‘(sudah) diberi’. * 5:3 anak laki-lakinya Dalam bahasa Ibrani sudah
jelas dari kisah setiap keturunan bahwa semuanya dalam daftar keturunan ini adalah anak laki-laki
saja. Dan demikianlah semua daftar keturunan dalam Perjanjian Lama. Selanjutnya sesuai yang
wajar dalam bahasa Indonesia, TSI tidak akan sering menyebut jenis kelamin setiap anak laki-laki
dalam daftar-daftar keturunan.
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18 Yared berumur 162 tahun ketika anaknya yang bernama Henok lahir.
19 Sesudah Henok lahir, Yared masih hidup selama 800 tahun. Sepanjang
hidupnya, Yared menjadi bapak dari beberapa anak laki-laki dan perem-
puan lainnya. 20 Jadi umur Yaredmencapai 962 tahun.

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

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

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

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

6
Manusiamenjadi sangat jahat di mata TUHAN

1-2 Jumlahmanusia semakin bertambah danmenyebar di muka bumi. Di
antaranya terdapat banyak gadis yang begitu cantik sehingga para anak
laki-laki Allah* mengambil dan mengawini siapa saja yang mereka sukai
dari para gadis itu. 3 Maka berkatalah TUHAN, “Aku tidak mau napas
kehidupan-Ku tinggal di dalam diri setiap manusia selamanya-lamanya.
Semua manusia adalah makhluk fana yang harus mati. Aku menetapkan
bahwa setiap manusia, umurnya tidak akanmelebihi 120 tahun.” 4Banyak
† 5:29 kelegaan Dalam bahasa Ibrani, bunyi ucapan nama ‘Nuh’ hampir sama dengan bunyi
ucapan kata yang berarti ‘kelegaan’ atau ‘menghibur’. ‡ 5:32 urutan keturunan Nuh TSI menulis
nama-nama keturunan Nuh sesuai urutan lahir. Teks Ibrani menulis urutan: Sem, Ham, dan Yafet.
Tetapi di Kej. 9:24, Ham jelas dikatakan anak bungsu Nuh, dan di Kej. 10:21, tertulis Sem adalah
kakak dari Yafet. TSI jugamenggunakan urutan lahir di Kej. 6:10, 7:13, 9:18, dan 10:1. * 6:1-2 para
anak laki-laki Allah Terdapat banyak sekali tafsiran tentang ‘para anak laki-laki’ macam apa yang
dimaksudkan. Kebanyakan tafsiran dapat tergolong dalam dua alternatif: 1) Anak-anak Allah yang
dimaksudkan adalah malaikat-malaikat yang memihak bersama iblis dalam pemberontakannya,
lalu dihukum Allah dan dibuang ke dunia ini. Malaikat-malaikat itu yang sekarang disebut roh-roh
jahat atau setan-setan. Kalau demikian, mungkin roh-roh itu menjelma menjadi laki-laki, dan
dengan cara itu mengawini gadis-gadis tersebut, atau 2) Anak-anak Allah yang dimaksudkan adalah
keturunan Set. Ini sesuai dengan kebanyakan ayat di PL yangmenyebut bahwa bangsa Israel— yang
semuanya keturunan Set— sebagai ‘anak-anak Allah’. Di Kel. 4:22, bangsa Israel juga disebut ‘anak
sulung’ Allah. Kesimpulan: Kita harusmengakui bahwa kita tidak selalumempunyai informasi yang
cukupuntukmenafsir hal seperti ini. (Ul. 29:29) Sebenarnya tafsiran1) dan2) tidakharmonis dengan
Ayub 1:6 dan 2:1 di mana frasa yang sama digunakan.
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anak dilahirkan karena kawin campur tersebut. Dan pada waktu itu
muncullahorang-orangyangdisebutnefilim.† Mereka terkenalpadazaman
itu sebagai orang-orang yang sangat kuat dan tangguh dalam perang.

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

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

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

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

7
TUHANmendatangkan hujan dan banjir besar

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

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

11 Pada hari ketujuh belas, sebulan setelah Nuh berumur 600 tahun,
semua mata air yang berada di bawah permukaan tanah tiba-tiba meluap,
dan hujan turun begitu deras seolah-olah semua pintu air yang ada di langit
terbuka. 12Hujan turun terus-menerus ke atas bumi selama empat puluh
hari dan empat puluhmalam.

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

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

1 Sesudah itu perhatian Allah kembali tertuju kepada Nuh dan keluar-
ganya serta semuayangbersama-samadengandiadi dalamkapal itu. Maka
Allah membuat angin bertiup di atas permukaan bumi, sehingga air itu
mulai surut. 2Allahmembuat hujan berhenti dan semuamata air di bawah
permukaan tanahberhentimenyembur. 3Air banjir yang tadinyamenutupi
permukaan bumi perlahan-lahan semakin surut, sehingga sesudah 150
hari, air sudah semakin berkurang. 4 Pada tanggal tujuh belas bulan
ketujuh, kapal itu terdampar pada salah satu gunung di wilayah Ararat.
5Pada tanggal satu bulan kesepuluh, puncak-puncak gunungmulai terlihat
karena air terus surut.

6Empat puluh hari kemudian, Nuhmembuka jendela yang sudah dibuat-
nya di kapal itu, 7 lalu melepaskan seekor burung gagak. Burung gagak itu
tidak kembali lagi ke kapal,melainkan terus terbang ke sana kemari sampai
air banjir benar-benar kering dari permukaan bumi. 8 Karena burung
gagak itu tidak kembali, Nuh melepaskan seekor burung merpati untuk
mencari tahu kalau air sudah surut. 9Tetapi burungmerpati itu tidak dapat
menemukan tempat untuk hinggap, karena air masih memenuhi seluruh
permukaan bumi. Akhirnya burung merpati itu kembali ke kapal. Nuh
mengulurkan tangannya ke luar untuk menangkapnya, dan mengemba-
likannya lagi ke dalam kapal. 10Tujuh hari kemudian, Nuhmelepaskannya
lagi. 11 Menjelang malam hari, burung merpati itu kembali kepada Nuh
denganmembawa sehelai daun zaitun yangmasih segar di paruhnya. Dari
situlahNuh tahu bahwa air benar-benar sudah surut. 12Tujuh hari sesudah
itu, Nuhmelepaskan burung itu lagi, tetapi kali ini burungmerpati itu tidak
kembali kepada Nuh.

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

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

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

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

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

* 8:21 mencium Alkitab memang mengajar bahwa Allah adalah roh, tetapi Alkitab juga sering
menggunakankata-kata kiasan yangdikenal dengan istilah antropomorfisme, sehinggaAllah digam-
barkan seperti mempunyai mata untukmelihat, telinga untukmendengar, dan lain sebagainya.
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“Aku tidak akanmengutuk lagi bumi ini sebagai hukuman atas manusia,
meskipun sejak anak-anak keinginanmereka terus saja jahat.

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

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

9
Allahmengadakan perjanjian denganNuh

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

5Oleh karena itu, Aku akanmenjatuhkan hukuman kepada setiapmanu-
sia maupun binatang yangmembunuhmanusia.
6Karenamanusia diciptakan untukmencerminkan sifat-sifat Aku,

maka siapa pun yangmembunuhmanusia,
biarlah dia dibunuhmanusia juga.

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

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

12-13 Kemudian Allah berkata kepada mereka, “Aku akan memenuhi
perjanjian-Ku ini kepada seluruh makhluk hidup, termasuk kalian dan
seluruh keturunan kalian sampai selama-lamanya. Sebagai tanda per-
janjian, Aku akan menempatkan pelangi di langit. 14 Ketika Aku men-
datangkan hujan dari awan, maka pelangi akan muncul di langit, 15 dan
Aku akan mengingat perjanjian yang sudah Aku buat dengan kalian dan
semua makhluk hidup, bahwa Aku tidak lagi mendatangkan banjir untuk
memusnahkan segalamakhluk hidup. 16Setiap kali Akumelihat pelangi itu
muncul di langit, Aku akan mengingat kepada perjanjian yang sudah Aku
tetapkan tadi dengan semuamakhluk hidup di bumi. Perjanjian itu berlaku
* 9:2 sangat takut … Bahasa Ibrani menuliskan kedua kata ‘takut’ dan ‘gentar’. Ini merupakan gaya
bahasa dalam bahasa Ibrani, di mana dua kata yang hampir sama arti digunakan untuk membuat
arti lebih intensif. † 9:4 darah selalu melambangkan … Frasa ini secara lebih harfiah dapat
diterjemahkan, “daging dengan darah nyawanya.” Lihat Im. 17:10-14.
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untuk selama-lamanya. 17Dan pelangimerupakan tanda jaminan terhadap
perjanjian yang sudahAkubuat itu dengan semuamakhlukhidupdi bumi.”

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

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

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

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

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

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

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

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

10
Daftar keturunan dari ketiga anakNuh

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

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

dan Tiras. 3 Anak-anak Gomer bernama Askenas, Rifat, dan Togarma.
4 Anak-anak Yawan bernama Elisa, Tarsis, Kit, dan Dodan.* 5 Merekalah
yang menjadi nenek moyang orang-orang yang tinggal di daerah pesisir
pantai dan pulau-pulau di LautMediterania. Mereka tersebar danmenetap
di daerahmenurut suku, bangsa, dan bahasanyamasing-masing.
‡ 9:25 Karena kesalahan Ham … Ada beberapa tafsiran tentang kenapa walaupun yang membuat
kesalahan adalahHam, yang dikutuk adalah anak bungsunya. Ada yangmengatakan bahwaKanaan
mewakili seluruh keturunan bangsa Ham. Sebenarnya persoalan ini tidak dapat dijawab. Yang
jelas, kutukan Nuh merupakan nubuat, karena di kemudian hari bangsa Kanaan menjadi musuh
dari bangsa Israel. * 10:4 Kit, dan Dodan Bahasa Ibrani menuliskan ‘Kitim’ dan ‘Dodanim’ dalam
bentuk jamak. SetiapanakYawanmenjadinenekmoyangdari sukuyangdipanggil dengannamanya.
Kedua suku ini tinggal di pulau Siprus dan pulau Rode.
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KeturunanHam
6 Anak-anak Ham bernama Kus, Mesir, Put dan Kanaan. 7 Anak-anak

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

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

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

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

bangsa Ibrani.* 22 Nama† anak-anak Sem adalah Elam, Asyur, Arpaksad,
Lud dan Aram. 23 Nama anak-anak Aram adalah Us, Hul, Geter, dan Mas.
24 Anak Arpaksad bernama Selah. Anak Selah bernama Eber. 25 Eber
memiliki dua anak. Yang pertama bernama Peleg dan yang kedua bernama
Yoktan. Arti nama Peleg adalah ‘terbagi’. Dia diberi nama demikian karena
pada zamannyaorang-orangdi bumi terpisah-pisahdan tersebardi seluruh
bumi. 26 Yoktan adalah nenek moyang dari Almodad, Selef, Hazarmawet,
Yerah, 27Hadoram, Uzal, Dikla, 28Obal, Abimael, Seba, 29Opir, Hawila dan
Yobab. Itulah keturunan dari Yoktan. 30 Daerah-daerah tempat tinggal
merekamulai dari Mesa danmeluas ke Sefar, daerah perbukitan di sebelah
timur. 31 Semua suku itu adalah keturunan Sem. Mereka hidup dan tinggal
dalamwilayahnyamasing-masing, menurut suku, bangsa dan bahasanya.
† 10:13 Mesir Nama Mesir dalam bahasa Ibrani adalah Mizraim. ‡ 10:13 Lud Orang-orang
Lud merupakan suku-suku Afrika yang terletak di wilayah barat muara Sungai Nil. § 10:13
Anam Orang-orang Anam tinggal di wilayah Afrika Utara, di sebelah barat dari Mesir dekat Kirene.
* 10:13 Lehab Bangsa ini sekarang dikenal sebagai orang-orang Libya. † 10:13 Naftuh Bangsa
Naftuh menetap di wilayah muara Sungai Nil di Mesir. ‡ 10:14 Patrus, Bangsa Patrus menetap di
wilayah ketinggian Mesir. § 10:14 Kaftor Bangsa Kaftor berpindah dan menetap di pulau Kreta.
* 10:21 Keturunan Eber … Kemungkinan nama Ibrani berasal dari nama Eber. † 10:22 Nama
anak-anak Sem Setiap nama anak yang disebutkan di ayat 22 dan 23 di kemudian harimenjadi nama
bangsa.
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32 Itulah suku-suku keturunan anak-anak Nuh. Setiap suku memiliki
daftar silsilahnya masing-masing. Sesudah peristiwa banjir itu berlalu,
suku-suku bangsa tersebut tersebar luas di atas permukaan bumi.

11
TUHANmengacaukan bahasamanusia

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

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

5 Tetapi pada waktu mereka mulai membangun kota dan menara itu,
turunlah TUHAN untukmelihat apa yang sedang dibuat oleh paramanusia
fana itu. 6 TUHAN berkata, “Orang-orang ini satu bangsa dan berbicara
dalam satu bahasa. Jika Kita membiarkan mereka melakukan hal besar
seperti ini,makananti tidakada lagihalyang tidakmampumereka lakukan.
7 Mari Kita† turun ke sana dan mengacaukan bahasa mereka, supaya
mereka tidak salingmengerti apa yang dikatakan oleh satu sama lain.”

8Demikianlah cara TUHANmencerai-beraikan mereka ke seluruh bumi.
Lalu berhentilah mereka membangun kota itu. 9 Itulah sebabnya kota itu
disebutBabel, yangberarti ‘kacau’, karenadi sanalahTUHANmengacaukan
bahasa manusia di seluruh bumi sehingga orang-orang tidak lagi hanya
berbicara dalam satu bahasa,melainkan dalambanyak bahasa, dan karena
dari tempat itulah TUHANmencerai-beraikanmereka ke seluruh bumi.

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

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

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



Kejadian 11:21 18 Kejadian 12:6

bernama Serug. 21 Sesudah Serug lahir, Rehu masih hidup 207 tahun lagi.
Sepanjang hidupnya, Rehumenjadi bapak dari beberapa anak laki-laki dan
anak perempuan lainnya. 22 Pada waktu Serug berumur 30 tahun, dia
menjadi bapak dari seorang anak laki-laki yang bernamaNahor. 23Sesudah
Nahor lahir, Serug masih hidup 200 tahun lagi. Sepanjang hidupnya, Serug
menjadi bapak dari beberapa anak laki-laki dan anak perempuan lainnya.
24 Pada waktu Nahor berumur 29 tahun, dia menjadi bapak dari seorang
anak laki-laki yang bernama Terah. 25 Sesudah Terah lahir, Nahor masih
hidup 119 tahun lagi. Sepanjang hidupnya, Nahor menjadi bapak dari
beberapa anak laki-laki dan anak perempuan lainnya. 26Pada waktu Terah
berumur 70 tahun, dia menjadi bapak dari seorang anak laki-laki yang
bernamaAbram. SelainAbram, lahir pula dua orang lagi anak laki-laki bagi
Terah, yaitu Nahor dan Haran.

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

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

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

12
TUHANmenyuruhAbrampergi keKanaandanberjanji untukmemberkati

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

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

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

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

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

Semua suku bangsa di bumi
akan diberkati melaluimu.”

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

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

7Kemudian TUHANmenampakkan diri kepada Abramdan berkata, “Aku
akan memberikan tanah ini kepada keturunanmu.” Lalu Abrammemban-
gun sebuahmezbah dari batu di tempat itu, untukmempersembahkan kur-
bankepadaTUHANyang sudahmenampakkandiri kepadanya. 8Kemudian
dari Sikhem, Abramdan keluarganya pindah ke daerah perbukitan di sebe-
lah timurBetel. Di sanamerekamendirikankemah tepat di antaraBetel dan
Ai, sehingga dari tempat di manamereka berkemah itu, posisi Betel berada
di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Di tempat itu Abrammembangun
sebuahmezbah lagi untukmempersembahkan kurban sembelihan kepada
TUHAN danmeminta pertolongan-Nya. 9Kemudianmerekameninggalkan
tempat itu dan berpindah ke daerah Kanaan bagian selatan.

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

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

14Dan ternyata benar. Begitu mereka tiba, orang-orang di Mesir melihat
bahwa Sarai sangat cantik. 15 Ketika para pejabat kerajaan melihatnya,
datanglah mereka kepada raja Mesir† dan memuji-muji kecantikan perem-
puan itu di hadapannya. Maka atas perintah raja, Sarai dibawa ke dalam
istananya. 16 Demi mendapatkan Sarai, raja memperlakukan Abram den-
ganbaik, sehinggaAbramdiberi banyakdomba, sapi, keledaidanunta. Raja
jugamemberikan beberapa budak laki-laki dan perempuan kepadaAbram.

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

20Kemudian rajamenyuruhanakbuahnyauntukmengusirAbramkeluar
dari Mesir, denganmembawa istrinya dan segala yang dimiliknya.

* 12:6 pohon yang dianggap keramat Jenis pohon yang disebutkan dalam bahasa Ibrani terdapat di
seluruh daerah Laut Tengah. Ciri-cirinya, menghasilkan banyak buah yang berbiji, bisa mencapai
ketinggian 18 meter, batangnya besar, kayunya keras, daunnya rimbun. Pada zaman PL, pohon
semacam ini sering digunakan sebagai tempat memberi persembahan kepada dewa. † 12:15
rajaMesir secara harfiah dalam TeksMasoret (teks sumber bahasa Ibrani) ‘Paroh’ dan dalam bahasa
Indonesia sering disebut Firaun. Paroh/Firaun bukanlah nama, tetapi kata dalambahasaMesir yang
berarti ‘raja’.
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13
Abram dan Lot berpisah

1Maka AbrammeninggalkanMesir bersama Sarai. Dia membawa segala
harta miliknya, dan Lot, keponakannya, juga ikut bersamanya. Mereka
pergi menuju tanah Kanaan bagian selatan. 2Adapun Abram sangat kaya.
Dia memiliki banyak ternak, perak, dan emas. 3-4Abram dan keluarganya
hidup berpindah-pindah. Mereka pindah mulai dari selatan Kanaan, dan
tinggal di beberapa tempat lain yang bisa menghasilkan makanan bagi
mereka maupun bagi ternak-ternak mereka. Akhirnya mereka tiba di
suatu tempat antara Betel dan Ai, yang dulu Abram pernah berkemah dan
mendirikan mezbah dari batu-batu untuk mempersembahkan beberapa
binatang danmeminta pertolongan kepada TUHAN.

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

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

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

Abram pindah ke Hebron
14 Sesudah mereka berpisah, Allah berkata kepada Abram, “Layangkan-

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

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

* 13:18 pohon-pohon yang dianggap keramat Lihat catatan di Kej. 12:6.
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14
Abrammenyelamatkan Lot

1-2 Pada waktu itu terjadilah perang di daerah Abram dan Lot. Ada
empat raja dari wilayah timur yang bergabung untuk melawan lima raja
dari wilayah barat. Keempat raja dari wilayah timur tersebut adalah Raja
Amrafel dari Babel, Raja Ariok dari Elasar, Raja Kedorlaomer dari Elam dan
RajaTidal dariGoyim.* Sedangkankelimarajadariwilayahbarat itu adalah
Raja Bera dari Sodom, Raja Birsa dari Gomora, Raja Sinab dari Adma, Raja
Semeber dari Zeboim, dan Raja dari Bela yang juga disebut Zoar.

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

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

8 Kemudian raja-raja dari Sodom, Gomora, Adma, Zeboim dan Bela
mengerahkan seluruh tentara mereka untuk berperang melawan tentara
musuh di Lembah Sidim tersebut. 9 Mereka berperang melawan tentara
gabungan dari Kedorlaomer raja Elam, Tidal raja Goim, Amrafel raja Babel,
dan Ariok raja Elasar. Jadi empat kekuatan gabungan melawan lima
kekuatan gabungan. 10Di LembahSidim itu banyak sekali lubangberisi ter.‡
Ketika raja Sodom dan raja Gomora serta pasukan mereka melarikan diri,
banyak tentara jatuh ke dalam lubang-lubang berisi ter itu. Yang lainnya,
yang berhasil lolos melarikan diri ke daerah perbukitan. 11-12 Pasukan
keempat raja tersebutmerampas segala sesuatu yang berharga dari Sodom
dan Gomora, termasuk semua persediaan makanan. Ketika peristiwa
ini terjadi, keponakan Abram yang bernama Lot juga tinggal di Sodom.
Pasukan musuh pun menawannya dan merampas seluruh harta benda
miliknya. Lalumereka berangkat kembali ke arah timur.

13Namunseseorangberhasilmelarikandiridanmelaporkanperistiwa itu
kepada Abram. Pada waktu itu Abram, orang Ibrani§ itu, tinggal sebagai

* 14:1-2 Goyim Kata ‘Goyim’ dalam bahasa Ibrani mempunyai arti ‘bangsa-bangsa’, jadi frasa ini
bisa berarti bahwa Raja Tidal adalah raja atas beberapa bangsa. Tetapi karena semua dalam daftar
ini adalah raja di atas suatu wilayah atau ibu kota, maka Goyim bisa dianggap suatu wilayah juga.
† 14:5 Refaim… Emim… SukuRefaimdan Emim terkenal sebagai orang raksasa yang perkasa dalam
perang (Ul. 2:11-11, 2:20; 3:11). ‡ 14:10 lubang berisi ter Di daerah Mesopotamia dan Palestina
terdapat lubang-lubang tanah yang cukup besar yang terjadi secara alami, yaitu akibat meluapnya
bahan yang disebut ‘ter’ dari dalam perut bumi. Ter yang keluar itu berwarna coklat hitam dan
lengket seperti lem. Orang atau binatang yangmasuk ke dalam lubang ter tersebut akan lengket dan
tidakbisa keluar. Kalau tidakdibantu,makaakanmati di situ. § 14:13 orang IbraniAbramdisebut
orang Ibrani karena dia adalah keturunan Eber. Lihat Kej. 10:21.
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pendatang di dekat pohon yang dianggap keramat* di tanah milik Mamre,
orang Amori. Mamre dan kedua saudaranya bernama Eskol dan Aner
adalah sekutu Abram.

14 Ketika Abram mendengar bahwa keponakannya Lot sudah ditawan,
dia mengerahkan 318 orang budaknya yang sudah terlatih sebagai tentara.
Mereka ini sudah lahir sebagai budak Abram. Jadi tentara Abram itu,
bersama para tentara dari ketiga bersaudara yang bersekutu dengan dia,†
mengejar keempat raja yang dipimpin oleh raja Kedorlaomer itu ke arah
utara sampai ke kota Dan. 15 Abram membagi para tentaranya menjadi
beberapa kelompok. Saat tengahmalam,merekamenyerangmusuh secara
serentak dari berbagai arah, dan berhasil mengalahkan mereka. Ketika
musuh-musuh itu lari, Abramdanpara tentaranyamengejarmerekahingga
ke kota Hobah, yang terletak di utara kota Damsik. 16 Abram dan orang-
orangnya berhasil merebut kembali segala harta benda yang sudah diram-
pas, juga Lot dengan semua harta bendanya, termasuk para wanita dan
tawanan lainnya.

Melkisedekmemberkati Abram
17KetikaAbramdalamperjalananpulang setelahdia danpara tentaranya

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

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

Pencipta surga, langit, dan bumi,
memberkatimu.

20Marilah kita memuji Allah YangMahatinggi
karena Dialah yang sudah menolongmu mengalahkan para
musuhmu!”

Kemudian Abrammenyerahkan sepersepuluh dari seluruh hasil rampasan
mereka kepadaMelkisedek.

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

22NamunAbrammenjawabRaja Sodom, “Saya sudah bersumpah kepada
TUHAN Allah Yang Mahatinggi, Pencipta surga, langit, dan bumi, 23 bahwa
saya tidak akan mengambil apa-apa dari milikmu, bahkan sehelai benang
atau sepotong tali sandal pun, tidak! Dengan begitu nanti engkau tidak
akan dapat berkata, ‘Harta rampasan dari sayalah yang membuat Abram
menjadi kaya.’ 24 Saya tidak akan mengambil apa pun untuk saya sendiri,
selainapayangsudahdimakanolehparabudakku ini. Tetapibiarlahsekutu
saya ini, yaitu Aner, Eskol danMamre, mengambil bagianmereka.”

15
TUHANmengadakan perjanjian dengan Abram

* 14:13 Pohon yang dianggap keramat Lihat catatan di Kej. 12:6 . † 14:14 bersama dengan …
Informasi ini diambil dari Kej. 14:24. ‡ 14:17 Lembah Raja Zaman sekarang lembah itu lebih
dikenal sebagai Lembah Kidron, di bagian selatan kota Yerusalem. § 14:18 Salem ‘Salem’ adalah
nama lama untuk kota Yerusalem.
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1 Beberapa waktu kemudian, TUHAN berbicara kepada Abram dalam
suatupenglihatandanmengatakan, “Jangan takut, Abram! Akuakanmelin-
dungimu dari apa pun dan akanmemberikan upah yang besar kepadamu.”

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

4 Lalu TUHAN berkata, “Tidak! Budakmu itu tidak akan mewarisi har-
tamu. Kamu akan mempunyai keturunan, yaitu seorang anak laki-laki
yang akanmewarisi segala sesuatu yang kamumiliki.” 5Kemudian TUHAN
membawa Abram keluar dari kemahnya dan berkata, “Lihatlah ke langit.
Dapatkah kamumenghitung jumlah bintang? Tentu tidak! Demikianlah ke-
turunanmu akan terlalu banyak untuk dihitung, seperti bintang di langit.”

6LaluAbrampercayapenuhkepada semuayangdikatakanAllah. Karena
itu Allahmenerima Abram sebagai orang benar.

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

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

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

* 15:10 Cara mengesahkan perjanjian Yang dibuat Abraham di sini dapat ditafsirkan sesuai
kebudayaan dalammengesahkan perjanjian di antara dua raja atau dua orang penting yang dilihat
di luar Alkitab. Biasanya kedua belah pihak akan berjalan di antara baris binatang yang sudah
dibelah dua, sebagai gambaran bahwa kalau salah satu melanggar persetujuan yang sudah dibuat,
yang melanggar seolah-olah berkata, “Biarlah terjadi kepada saya seperti apa yang sudah terjadi
kepada binatang-binatang ini!” † 15:16 400 tahun Secara harfiah ‘empat generasi’. Rupanya Allah
menggunakan kata ‘generasi’ denganmaksudwaktu yang lebih lama dibanding arti harafiah, empat
generasi saja.
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17Setelahmatahari terbenamdan langitmenjadi gelap, tiba-tibamuncul-
lah obor yang menyala dengan sebuah tempayan‡ berisikan arang yang
berasapmelintas di antara kedua baris potongan daging dan kedua burung
tersebut. 18 Pada saat itu juga TUHAN mengadakan perjanjian dengan
Abram, kata-Nya, “Kepada keturunanmu Aku akan berikan seluruh negeri
ini,mulai dari perbatasanMesir di selatan,§ sampai ke Sungai Efrat di utara,
19-21 yaitu wilayah bangsa: Ken, Kenis, Kadmon, Het, Peres, Refa, Amori,
Kanaan, Girgas dan Yebus.”

16
Abrammemiliki seorang anak laki-laki dari Hagar

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

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

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

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

majikanmudan lakukanlah apa yangdia perintahkankepadamu. Akuakan
memberikan kepadamu keturunan yang sangat banyak, sehingga tidak
seorang pun dapat menghitung mereka! 11Dengarlah! Kamu sedang men-
gandungdanakanmelahirkananak laki-laki. Namailahdia Ismael,* karena
TUHAN sudah mendengarkan ratapanmu. 12 Tetapi anakmu itu akan suka
menentang orang lain, bagaikan keledai liar. Dia akan menentang semua
orang dan mereka pun akan menolaknya. Dia akan hidup jauh dari sanak
saudaranya.”
‡ 15:17 obor dan tempayan Lihat catatan di ayat 10. Kedua benda ini melambangkan kehadiran
TUHAN. Perhatikan bahwa hanya TUHAN yang lewat di antara baris belahan binatang-binatang
tersebut. Artinya, yang bertanggung jawab untuk memenuhi perjanjian ini adalah TUHAN sendiri.
§ 15:18 Perbatasan Mesir Secara harfiah, ‘sungai Mesir’, yang adalah sungai kecil di bagian timur
laut pada perbatasanMesir. Yang dimaksudkanbukanlah SungaiNil. * 16:11 IsmaelNama Ismael
berarti ‘Allahmendengar’ atau ‘Semoga Allahmendengar’.
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13 Karena malaikat itu menyampaikan pesan TUHAN kepadanya, maka
dia bertanya dalamhati, “Benarkah aku sudahmelihat Allah yangmemper-
hatikanku?!” Makasesudah ituHagar seringmenyebutTUHANsebagai “Dia
yang memperhatikan aku.” 14 Itulah sebabnya mata air itu dinamai ‘Beer
Lahai Roi’.† Hingga saat ini‡mata air tersebut masih ada. Letaknya berada
di antara Kades dan Bered.

15-16 Tibalah saatnya Hagar melahirkan seorang bayi laki-laki dan Abra-
ham menamainya Ismael. Pada waktu itu, Abram berusia delapan puluh
enam tahun.

17
TUHANmengubah namaAbrammenjadi Abraham

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

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

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

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

dan semua keturunanmu turun-temurun setuju untuk mematuhi segala
ketentuan dalamperjanjian ini denganAku, kalian harusmemenuhi syarat
ini: Setiap laki-laki di antara kalian harus disunat. 11-12 Mulai sekarang,
ketetapan-Ku ini akan berlaku secara turun-temurun. Setiap bayi laki-laki
dalam keluargamu harus disunat ketika berumur satu minggu.‡ Begitu
pula dengan para budakmu laki-laki, baik yang lahir di rumahmumaupun
yang kamu beli dari orang lain. Sunat itu akan menjadi tanda bahwa
† 16:14 Beer Lahai Roi Namamata air itu berarti ‘Sumur (milik) TUHAN yang hidup, yangmemper-
hatikanku’. ‡ 16:14 Hingga saat ini Ketika menemukan frasa ‘masih ada sampai saat ini’ dalam
Alkitab, yang dimaksud adalah ‘masih ada sampai pada waktu kitab itu ditulis’. * 17:5 nama
Abram dan AbrahamNama ‘Abram’ berarti ‘bapak terhormat’. Sedangkan ‘Abraham’ berarti ‘bapak
dari banyak (orang)’. † 17:7 Allahmu dan Allah keturunanmu Ini berarti akan ada hubungan
khusus antara Allah dan umat-Nya, dan umat Israel hanya akan menyembah Allah saja. Bentuk
kepunyaan ‘-mu’ tidakmenunjukkan hak kepemilikan bangsa Israel saja. ‡ 17:11-12 satuminggu
Secara harfiah, ‘delapan hari’. Kalau bayi laki-laki lahir pada hari Senin, maka dia disunat pada hari
Senin berikutnya. Cara perhitungan orang Yahudi adalah denganmenghitung hari pertamadanhari
terakhir. Jadi dalam contoh di atas, hari Senin pertama dan yang terakhir dihitung, jadi jumlahnya
adalah delapan hari.
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masing-masing kalian sudah berjanji untuk menaati perjanjian tersebut
antara Aku dan kalian. 13Tidak peduli apakah orang tuanya adalah anggota
keluargamuatau budak yang kamubeli, semuabayi laki-laki harus disunat.
Sunat itu akan menjadi tanda pengingat kepada kalian masing-masing
bahwakalian sudah setujuuntukmengikuti segala syarat dalamperjanjian-
Ku tersebut, yang akan terus berlaku sampai selama-lamanya. 14 Setiap
laki-laki yang tidak disunat tidak lagi dianggap sebagai umat-Ku, karena dia
tidak taat terhadap perjanjian-Ku.”

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

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

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

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

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

18
TUHANkembalimenjanjikan seoranganak laki-laki kepadaAbrahamdan

Sara
1 Sekali lagi TUHAN menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon

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

2 Ketika Abraham memandang ke depan, dia melihat tiga orang laki-laki
sedang berdiri tidak jauh dari kemahnya. Maka berlarilah dia menyambut
orang-orang itu, dan bersujud di hadapanmereka hinggamukanya sampai
ke tanah.
§ 17:15 Nama Sarai dan Sara Kedua nama tersebutmempunyai arti yang sama. Kedua-duanya bisa
diartikan ‘putri’ atau ‘ratu’. Nama Sara yang baru, sama seperti nama Abraham,menjadi peringatan
mengenai apa yang Allah akan lakukan bagi Sara di masa depan.
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3 Lalu dia berkata kepada salah satu dari antara mereka yang kelihatan-
nya seperti pemimpin mereka, “Tuan, jika tidak keberatan, mampirlah
di sini. 4 Biarlah saya membawa air untuk mencuci kaki kalian, dan
sesudah itu beristirahatlah di bawah pohon ini. 5Karena Tuan-tuan sudah
datang ke sini, maka biarlah hamba melayani kalian dengan membawa
sedikitmakanan, supaya tenaga kalian pulih kembali sebelummeneruskan
perjalanan.”
Jawabmereka, “Baiklah, lakukan seperti yang kamu katakan itu.”
6Lalu Abraham segera masuk ke dalam kemah dan berkata kepada Sara,

“Cepatlah, ambil satu karung tepung yang terbaik, dan segera buat roti!”
7 Kemudian dia berlari ke tempat kawanan ternaknya dan mengambil
seekor anak sapi terbaik yang dagingnya empuk. Lalu diberikan kepada
salah seorang budaknya laki-laki untuk segera mengolahnya. 8 Sesudah
itu dia mengambil dua macam susu* dan daging yang sudah dimasak itu,
lalu dia hidangkan semua itu di depan para tamunya. Dan selama mereka
menikmati makanan, Abraham berdiri dekat mereka di bawah pohon itu.

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

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

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

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

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

tertawa.”
Abraham tawar-menawar dengan TUHAN

16 Lalu ketiga orang itu pergi, dan Abraham ikut mengantar mereka.
Ketikamerekamelihat ke bawah ke arah kota Sodom, 17berkatalah TUHAN
dalam hati-Nya, “Aku tidakmaumenyembunyikan dari Abraham apa yang
akan Aku lakukan, 18 karena keturunannya akan menjadi bangsa yang
besar dan berkuasa. Danmelalui dia, Aku akanmemberkati semua bangsa.
19Aku sudahmemilih dia supaya diamenyuruh anak-anak dan keturunan-
nya untuk taat kepada-Ku dan melakukan semua yang baik dan adil. Lalu
Aku akanmenepati semua yang sudah Aku janjikan kepadanya.”

* 18:8 Dua macam susu Kedua macam susu yang dimaksud adalah susu segar, dan olahan susu
yang lebih kental seperti yoghurt, tetapi tidakmanis. † 18:13 bentuk kutipan Secara harfiah ayat
ini juga bisa diterjemahkan: TUHAN berkata kepada Abraham, “Mengapa Sara tertawa dan berkata,
‘Aku sudah terlalu tua, jadi bagaimana aku bisa memiliki seorang anak?!’ ”
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20 Kemudian berkatalah TUHAN kepada Abraham, “Aku sudah banyak
mendengar keluhan atas perbuatan-perbuatan jahat yang terus dilakukan
oleh orang-orang SodomdanGomora. Dosa-dosamereka sudahmelampaui
batas. 21Karena itu, sekarang Aku akan turun ke sana untuk melihat kalau
keluhan-keluhan tentang segala kejahatanmereka itu benar atau tidak.”

22 Lalu dua orang lainnya berangkat menuju Kota Sodom, sedangkan
Abraham dan TUHAN masih berdiri di tempat itu dengan saling berhada-
pan. 23 Abraham mendekati TUHAN dan berkata, “Apakah Engkau akan
membinasakan orang-orang baik bersama dengan orang-orang jahat?
24 Seandainya ada lima puluh orang baik di dalam kota itu, apakah En-
gkau tetap membinasakan semua orang di kota itu? Tidakkah Engkau
akan mengampuni semua orang di kota itu karena kelima puluh orang
baik itu? 25 Tentu tidak baik bagi-Mu untuk membinasakan orang-orang
baik bersamadenganorang-orang jahat, ataumemperlakukanorang-orang
baik seperti orang-orang jahat. Engkau tentu tidak akan melakukan itu,
karena Engkau adalah hakim dari semua orang di bumi. Dan Engkau pasti
menghakimi dengan adil!”

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

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

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

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

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

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

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

aku terus berbicara. Seandainya hanya ada dua puluh orang saja?”
JawabTUHAN, “Aku tidak akanmembinasakankota itu karenaduapuluh

orang baik itu.”
32KataAbrahamlagi, “Penguasaku, akumohon janganmarahapabila aku

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

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

lalu Abraham kembali ke rumahnya.

19
Malaikatmemberitahukan kepada Lot bahwa Sodom akan dihancurkan

1 Pada waktu sore menjelang malam, kedua orang itu— yang ternyata
adalah malaikat— tiba di kota Sodom. Saat itu Lot sedang duduk di pintu
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gerbang kota itu.* Pada waktu dia melihat mereka, dia bangkit menyam-
but dan bersujud sampai mukanya menyentuh tanah. 2 Katanya kepada
mereka, “Tuan-tuan, silakanmenginapdi rumahkumalam ini. Kalianboleh
mencuci kaki, dan besok kalian bolehmelanjutkan perjalanan lagi.”
Tetapi jawab mereka, “Tidak. Kami akan bermalam di sini saja, di alun-

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

menginap di rumahnya. Akhirnyamereka punmasuk ke dalam rumah Lot,
dan Lot menyiapkan makanan untuk mereka. Dia memanggang roti tanpa
ragi, lalu mereka memakannya. 4 Sesudah makan dan sebelum mereka
pergi tidur, semua laki-laki dari seluruh bagian kota Sodom— termasuk
yang muda maupun yang tua— datang mengepung rumah Lot. 5 Mereka
berteriak kepada Lot, “Di mana kedua orang yang menginap di rumahmu
malam ini? Bawa mereka keluar supaya kami bisa bersetubuh dengan
mereka!”

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

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

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

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

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

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

16 Ketika Lot masih belum mulai bergerak, kedua malaikat itu langsung
memegang tangannya dan tangan istrinya serta kedua anak gadisnya, lalu
* 19:1 dudukdi pintu gerbang kotaUrusan-urusan seperti yang dilakukandi balai desa pada zaman
ini, pada zaman Lot dilakukan di pintu gerbang kota. Ada tafsiran yang mengatakan bahwa karena
posisi Lot sedang duduk di gerbang kota, menyiratkan bahwa Lot sudahmenjadi orang berpengaruh
di kota itu.
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membawamereka keluar dari kota itu dengan aman. Malaikat melakukan
itu karena TUHAN mengasihani mereka. 17 Ketika mereka sampai di luar
kota, salah satu dari malaikat itu berkata, “Larilah untuk menyelamatkan
hidupmu! Jangan menoleh ke belakang! Jangan berhenti di lembah!
Larilah ke daerah perbukitan supaya kalian tidakmati!”

18 Tetapi Lot berkata kepada salah satu dari malaikat itu, “Oh jangan
begitu tuan! 19Tuansudah sangatberbaikhati dengancaramenyelamatkan
nyawa saya. Tetapi daerahperbukitan itu terlalu jauh! Kalau sayaberusaha
melarikan diri ke sana, saya akan mati sebelum tiba. 20Di sana ada sebuah
kampung yang cukup dekat dari sini. Biarkanlah kami pergi ke kampung
kecil itu supaya kami selamat.”

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

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

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

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

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

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

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

33 Jadi malam itu mereka berhasil membuat Lot mabuk. Lalu anak gadis
yang tertua masuk dan bersetubuh dengan bapaknya. Tetapi Lot tidak
tahu apa-apa karena dia sudah terlalu mabuk. 34 Keesokan harinya, anak
gadis Lot yang tertua berkata lagi kepada adiknya, “Tadi malam aku sudah
bersetubuh dengan ayah kita! Nanti malam kita buat dia mabuk lagi! Lalu
kamu bersetubuh dengan dia, supaya nanti masing-masing kita mendapat
anak.” 35Makamalam itumerekamembuat Lotmabuk lagi, kemudian anak
† 19:22 Zoar … Arti nama Zoar adalah ‘kecil’.
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gadis yang bungsu bersetubuh dengan bapaknya. Dan untuk kedua kalinya
Lot menjadi terlalu mabuk sehingga dia tidak tahu apa yang terjadi.

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

20
Abraham berbohong kepada Abimelek tentang Sara

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

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

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

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

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

11 Jawab Abraham, “Saya berbuat demikian karena saya berpikir, ‘Tidak
adaorangyangmenghormatiAllahdi tempat ini. Kalau sayaberkatabahwa
dia istri saya, pasti sayadibunuhdemimendapatkandia.’ 12Lagi pula dia itu
memang adik tiri saya. Kami satu ayah tetapi beda ibu, dan kemudian saya
menikahi dia. 13Maka ketika Allah menyuruh saya meninggalkan rumah
ayah saya untuk merantau ke negeri orang lain, saya berkata kepadanya,

* 20:2 AbimelekNamaAbimelek bisa berarti “(Sang) raja adalah ayahku,” atau “Bapak adalah raja.”
Ada dua orang raja Filistin dalam Alkitab yang disebut sebagai Abimelek. Sebenarnya Abimelek
adalah sebutan untuk jabatan raja, sebagaimana ‘firaun’ berarti ‘raja’ dalam bahasa Mesir, dan
sebagaimana ‘kaisar’ berarti ‘raja’ dalam bahasa Latin.
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‘Tunjukkanlah kesetiaanmu kepadaku kemana saja kita pergi, dengan cara
mengatakan kepada siapa pun bahwa aku adalah saudaramu.’ ”

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

17-18 Karena kejadian itu, TUHAN sudah membuat semua perempuan di
istana Abimelek menjadi mandul. Tetapi ketika Abraham berdoa, Allah
menyembuhkanAbimelek, istri dan budak-budak perempuannya sehingga
mereka bisa hamil lagi.

21
Isak lahir

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

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

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

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

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

✡ 21:2 Kej. 18:10 * 21:4 berumur satumingguLihat catatandiKej. 17:11. † 21:6 tertawaDalam
Kej. 17:17 Abraham ‘tertawa’ karena meragukan perkataan TUHAN. Karena itu di 17:19 TUHAN
memerintahkan dia supaya menamai anaknya itu ‘Isak’ yang berarti ‘tertawa’. Dalam Kej. 18:12
Sarah juga tertawa karena diameragukan janji TUHAN. Tetapi kali ini TUHANmembuat dia tertawa
karena sukacita atas kelahiran anaknya. ‡ 21:8 beberapa tahun Kemungkinan pada waktu Isak
berumur tiga tahun atau lebih. ✡ 21:9 Kej. 16:1-16 § 21:9 mengolok-olok … Kata dalam teks
Ibrani yang diterjemahkan ‘mengolok-olok’ juga bisa berarti ‘bermain bersama’.
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dari budakmu itu menjadi nenek moyang suatu bangsa yang besar, karena
dia anakmu juga.”

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

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

17 Lalu malaikat‡ berkata dari surga kepada Hagar, “Jangan menangis,
Hagar! Jangan takut, karena Allah sudah mendengar tangisan anakmu itu.
18 Bangunlah! Bantu anakmu itu berdiri dan tuntunlah dia berjalan. Aku
sudahberjanji bahwa Ismael akanmenjadi nenekmoyangdari bangsa yang
besar.”

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

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

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

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

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

26 Kata Abimelek, “Saya tidak tahu siapa yang sudah melakukan itu.
Sebelumnya Tuan tidak memberitahu saya, dan saya baru saja menge-
tahuinya hari ini.”

27 Kemudian Abraham memberikan beberapa ekor domba dan sapi
kepada Abimelek. Lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. 28 Setelah
itu Abraham memisahkan tujuh ekor anak domba betina dari kawanan

* 21:14 tempat minum … Sering kali tempat minum seperti ini dibuat dari kantong kemih hewan.
† 21:16 sekitar 100 meter jauhnya Secara harfiah, ‘kira-kira sepemanah jauhnya’. Artinya, sejauh
jarak anak panah yang dilepaskan. ‡ 21:17 malaikat Secara harfiah, ‘malaikat Allah’. Biasanya
semuamalaikat dianggap berasal dari Allah. Oleh karena itu, ketika teks sumber PL dan PBmenulis
‘malaikat Allah’, TSI menerjemahkan ‘malaikat’ saja. Bahasa sumber Alkitab menyebut ‘malaikat
Allah’ karena ada malaikat yang sudah mengikuti iblis ketika dia memberontak terhadap Allah.
Tetapi orang Indonesia selalu menyebut malaikat yang berpihak dengan iblis sebagai roh jahat atau
setan. § 21:22 Raja Abimelek Lihat catatan di Kej. 20:2.
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ternaknya. 29 Abimelek bertanya kepadanya, “Untuk apa ketujuh anak
domba betina itu?”

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

33 Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di sana sebagai
tanda peringatan, dan di situ dia menyembah TUHAN, Allah yang kekal.
34 Sesudah itu Abraham tinggal di wilayah orang Filistin itu sebagai pen-
datang dalamwaktu yang cukup lama.

22
Ketaatan Abraham diuji

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

sangat kamu kasihi itu— ke wilayah Moria, lalu persembahkanlah dia
kepada-Kusebagaikurbanbakarandiatas salahsatugunungyangakanAku
tunjukkan kepadamu.”

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

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

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

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

9 Ketika mereka sampai di tempat yang dikatakan Allah, Abraham
mendirikan sebuah mezbah di situ dan menyusun kayu bakar di atasnya.
* 21:31 Bersyeba Dalam bahasa Ibrani ‘beer’ berarti ‘sumur’. Sedangkan ‘syeba’ dalam bahasa
Ibrani bunyi ucapannya mirip dengan kata yang berarti ‘tujuh’ dan ‘perjanjian’. * 22:3 pelana
… Pelana tersebut biasanya terbuat dari kulit sapi. Bisa jadi Abraham hendak menunggangi keledai
itu, atau dia menyiapkannya untukmengikat muatan. † 22:4 Dua hari kemudian Secara harfiah,
‘Pada hari ketiga’. Menurut caranya orang Yahudimenghitung ‘hari ketiga’, kalau Abrahammemulai
perjalanan ini pada hari Senin, diamelihat tempat tujuanmereka pada hari Rabu, karena hari Senin
dihitung sebagai hari pertama. ‡ 22:6 api Teks bahasa Ibrani tidak menjelaskan bagaimana
Abraham membawa api, tetapi kemungkinan besar dia membawanya menggunakan wadah yang
diisi dengan bara api.
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Lalu dia mengikat anaknya itu dan membaringkannya di mezbah, di atas
kayu bakar. 10 Sesudah itu Abraham mengambil pisau untuk mengor-
bankan anaknya. 11 Tetapi tiba-tiba TUHAN berseru dari surga melalui
malaikat-Nya, “Abraham, Abraham!”
Lalu jawabnya, “Ya TUHAN, ini aku!”
12 Pada saat itu TUHAN berbicara dari surga melalui malaikat-Nya

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

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

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

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

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

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

23
Sarameninggal dunia dan dikuburkan

§ 22:14 gunung TUHAN Di kemudian hari Gunung Moria menjadi lokasi Yerusalem, di mana
Salomo membangun rumah TUHAN sebagai tempat memberi persembahan kepada TUHAN. (Lihat
2Taw. 3:1.) Di luar benteng kota Yerusalem terdapat bukit Golgota, di mana Tuhan Yesus memberi
diri-Nya sebagai persembahanyang sempurna yangmenggenapi perjanjian-perjanjianAllah kepada
nenek moyang bangsa Israel. Oleh karena itu, perkataan Abrahammengenai gunung TUHAN dapat
dianggap sebagai nubuat. Melalui Yesus, TUHAN sudah menyediakan kurban keselamatan yang
dibutuhkan semuamanusia. ✡ 22:20 Kej. 11:26-30 ✡ 22:22-23 Kej. 24:15-67
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1-2 Sara meninggal dunia pada usia 127 tahun di kota Kiryat Arba,
yang sekarang disebut Hebron, tanah Kanaan. Abraham berkabung dan
menangisi kematian istrinya itu.

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

5Lalu kata mereka kepadanya, 6 “Tuan, kami sudahmenganggap engkau
sebagai seorang penguasa yang hebat di antara kami. Silakan memilih
tempat kuburan terbaik yang kami miliki, dan kuburkanlah istri Tuan di
situ. Kami semua bersedia memberikan tempat di mana saja yang Tuan
mau secara cuma-cuma.”

7MakaAbrahambersujudmemberihormatkepadamereka 8danberkata,
“Kalau begitu, tolonglah saudara-saudara berbicara kepada Efron, anak
Zohar, 9supayadiamenjual guamiliknya yang terletak di pinggir ladangnya
itu di Makpelah. Saya bersedia membayar sesuai harga jualnya, supaya
ladang dan gua itu menjadi milikku. Dan biarlah kalian menjadi saksi atas
pembelian itu.”

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

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

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

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

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

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

* 23:15 PerkataanEfronEfronmasih berpura-pura bahwadiamasihmemberikan ladang itu secara
cuma-cuma. Padahal diamaumenjual ladang itudenganhargayang tinggi. † 23:17 HebronSecara
harfiah, ‘Mamre’. Di ayat ini, TSI menggunakan ‘Hebron’ karena nama itu lebih sering digunakan
dalam PL.
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24
Abrahammencari calon istri bagi anaknya Isak

1 Abraham sudah sangat tua dan TUHAN sudah memberkati dia dalam
segala hal. 2 Suatu hari berkatalah dia kepada pelayannya yang paling
senior,* yang bertanggung jawab atas semua harta miliknya. Katanya,
“Letakkanlah tanganmu di antara pangkal pahaku.† 3 Berjanjilah di hada-
pan TUHAN, Allah penguasa surga, langit, dan bumi, bahwa kamu tidak
akan memilih istri bagi anakku Isak dari antara orang Kanaan ini. 4 Tetapi
kamu harus pergi ke negeri kelahiranku, yaitu kepada sanak saudaraku,
danmemilih seorang perempuandari sanauntukmenjadi istri bagi anakku
Isak.”

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

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

9 Lalu pelayan itu meletakkan tangannya di antara pangkal paha Abra-
ham dan bersumpah bahwa dia akan melakukan apa yang diminta oleh
Abraham.

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

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

12 Lalu berdoalah pelayan itu, “Ya TUHAN, Allah tuanku Abraham, aku
mohon tunjukkanlah kasih dan kesetiaan-Mu kepada tuanku Abraham
dengan membuat aku berhasil mendapatkan seorang istri bagi anaknya
Isak pada hari ini. 13Saat ini aku berada di dekat sumur. Sebentar lagi anak-
anak perempuan penduduk kota ini akan keluar untukmenimba air. 14Aku
mohon, biarlah terjadi seperti ini: Ketika aku berkata kepada salah satu
dari mereka, ‘Berikanlah saya minum,’ dan kalau dia berkata, ‘Minumlah,
danbiarlah sayamemberiminum jugakepadaunta-untamu,’makakiranya

* 24:2 paling senior Kata dalam bahasa Ibrani yang diterjemahkan ‘paling senior’ bisa berarti
pelayan yang paling tua, atau juga pelayan kepercayaan dengan posisi paling tinggi karena bekerja
dengan baik dan setia. Atau bisa juga berarti mencakup kedua-duanya. † 24:2 di antara pangkal
pahaku Cara bersumpah seperti ini hanya disebutkan dua kali dalam Alkitab, yaitu di ayat ini dan
di Kej. 47:29. Kemungkinan pelayan senior menaruh tangannya di antara pangkal paha dekat alat
kelamin Abraham (tuannya). Sumpah seperti ini menunjukkan bahwa hal yang dijanjikan dalam
sumpah tersebutmerupakanhal yang sangatpentingdanbersifat pribadikhususnyabagi orangyang
meminta sumpah. ‡ 24:10 Aram-Naharaim … ‘Aram-Naharaim’ berarti ‘Aram yang ada di tengah
dua sungai’. Letaknya berada di wilayah utaraMesopotamia, yang sekarang dikenal sebagai Irak.
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dialahyangTUHANpilihuntukhamba-Mu Isak. Dengandemikianakuakan
mengetahui bahwaEngkaumenunjukkankebaikanhati-Mukepada tuanku
Abraham.”

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

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

21Pelayan Abraham itu memperhatikan Ribka secara diam-diam, sambil
bertanya-tanyadalamhatinya apakahperempuan itulah yang akanTUHAN
berikan sebagai jawabandoanya. 22Sesudah semuaunta ituminumdengan
puas, pelayan itumengambil cincinemasuntukhidungyangberatnyaenam
gram dan dua gelang emas yang masing-masing beratnya kira-kira 110
gram. Dia memberikan semua itu kepada Ribka sebagai hadiah 23 sambil
berkata, “Kamu anak siapa? Apakah ada tempat di rumah keluargamu
untuk kami bisa menginap?”

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

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

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

32 Lalu pelayan Abraham itu masuk ke dalam rumah keluarga Betuel.
Para budak Betuel menurunkan beban dari unta-unta itu danmemberikan
makanan kepada semuanya. Mereka juga mengalasi kandang-kandang
dengan jerami sebagai tempat tidur bagi unta-unta itu. Sedangkan para
budak Betuel yang lainnya menyediakan air supaya pelayan senior itu
dan semua budak Abraham yang bersamanya dapat membersihkan kaki
mereka. 33 Tetapi ketika makanan sudah siap dihidangkan di hadapan
mereka, pelayan Abraham itu tidak mau langsung makan. Dia berkata
§ 24:20 Minum dengan puas Seekor unta yang sudah beberapa hari tidak minum, bisa minum
sebanyak 50 liter air. Pelayan Abraham membawa 10 unta. Jadi tugas Ribka untuk menimba air
sampai unta-unta tersebut puas, bukanlah pekerjaan yang ringan.
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kepada Betuel dan Laban, “Saya tidakmaumakan sebelummenyampaikan
tujuan kedatangan saya.”
Lalu Laban berkata, “Kalau begitu ceritakanlah kepada kami.”
34Maka mulailah pelayan itu bercerita, katanya, “Saya ini pelayan Abra-

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

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

39 “Lalu saya bertanya kepadanya, ‘Bagaimana kalau perempuan itu tidak
mau ikut dengan saya ke negeri ini?’ 40 Maka dia berkata kepadaku,
‘TUHAN yang selalu aku taati sepanjang hidupku akanmengutus malaikat-
Nyauntukmenolongmudanmembuat perjalananmuberhasil untukmene-
mukanseorang istri bagi anakku Isakdari kaumkusendiri, yaitudari sanak-
saudaraku. 41 Tetapi jika kaumku sendiri tidak mengizinkan perempuan
yangkamu temui itupulangbersamamuke sini,makakamuakan lepasdari
sumpahmu kepadaku.’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

57 Jawab mereka kepadanya, “Baik. Kalau begitu kita tanyakan
bagaimana pendapat Ribka.” 58 Lalu mereka memanggil Ribka dan
bertanya kepadanya, “Apakah kamumau pergi bersama orang ini?”
Jawab Ribka, “Ya, sayamau.”
59 Maka mereka mengizinkan Ribka beserta perempuan yang sudah

merawatdia sejakkecil pergi bersamapelayanAbrahamitudanparabudak
Abraham. 60Dan sebelum pergi, merekamemberkati Ribka dan berkata,

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

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

menjadi budaknya. Mereka menunggangi unta-unta, lalu berangkat
mengikuti pelayan Abraham itu. Dengan demikian, pelayan Abraham
membawa Ribka dan pergi.

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

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

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

25
Keturunan Abraham dari Ketura

1 Abraham mengambil lagi seorang istri bernama Ketura. 2 Ketura
melahirkan enam anak laki-laki yang diberi nama Zimran, Yoksan, Medan,
Midian, Isbak dan Suah. 3 Yoksan mempunyai dua anak laki-laki bernama
Seba dan Dedan. Keturunan Dedan menjadi bangsa Asyur, bangsa Letus
dan bangsa Leum. 4 Anak laki-laki dari Midian adalah Efa, Efer, Henok,
Abida dan Eldaa. Semuanya itu adalah keturunan Ketura.
✡ 24:62 Kej. 16:14 * 24:65 kainpenutupkepala…Dalambudaya adat yangberlakupadamasa itu,
setiap pengantin perempuan harus mengenakan kain penutup kepala. Jadi ketika Ribka menutupi
wajahnya dengan kain tersebut, dia sedang menunjukkan rasa hormatnya kepada calon suaminya
Isak, dan sekaligus menyatakan bahwa dia siap dinikahi.
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5 Abraham mewariskan segala kepunyaannya kepada Isak. 6 Tetapi
kepada anak-anaknya yang lain, yaitu anak-anak dari para budak perem-
puan yang dia jadikan istri, dia memberi hadiah-hadiah berharga.* Sesu-
dah itu dia menyuruh mereka supaya meninggalkan Isak dan pergi ke
sebelah timur.

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

tahun. Pada saat itulah TUHAN menempatkan dia bersama dengan nenek
moyangnya yang sudah meninggal dunia.† 9-10 Isak dan Ismael men-
guburkan bapak mereka di gua yang ada di Makpela, di sebelah timur
Hebron,‡ di ladang yang dulu sudah dibeli Abraham dari Efron, anak
orang Het yang bernama Zohar. Abraham dikuburkan di samping kuburan
Sara. 11Sesudah ituAllahmemberkati Isak sebagaimana sudahmemberkati
bapaknya. Isakmenetap di dekat sumur Beer Lahai Roi.§

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

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

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

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

23Lalu TUHAN berkata kepadanya,
“Dua anak laki-laki ada di dalam kandunganmu,
keturunanmerekaakanmenjadinenekmoyangdari duabangsayangbesar
* 25:6 hadiah-hadiah berharga Pastilah tujuan dari pemberian hadiah-hadiah tersebut adalah
untuk menolong mereka memulai kehidupan baru di tempat yang baru. Jadi pemberian itu
kemungkinan besar termasuk hewan, budak, perhiasan, logam mulia, dll. † 25:7-8 TUHAN
menempatkandia… Secaraharfiah, ‘diadikumpulkankepadaparanenekmoyangnya’. TentuPribadi
yang ‘mengumpulkan’ adalah Allah. Lihat catatan di Kej. 37:35 tentang Syeol. ‡ 25:9-10 Hebron
Secaraharfiah, ‘Mamre’. Lihat catatandiKej. 23:17. § 25:11 Arti dari nama sumur itudijelaskandi
Kej. 16:14, yaitu ‘Mata air TUHANyang hidup yangmemperhatikanku’. * 25:18 tinggal berjauhan
… Kalimat terakhir di ayat ini bisa juga diartikan, “Kedua belas suku ini selalu bermusuhan dengan
para keturunan Isak.”BandingkandenganKej. 16:12. † 25:20 PadanAramPadamAram terletak di
wilayah utaraMesopotamia, di bagian yang sekarang di negara Suria bagian utara atau Turki bagian
selatan.
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yang saling bermusuhan.
Yangmuda akan lebih kuat.

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

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

Esaumenjual hak kesulungannya
27 Sesudah kedua anak itu menjadi dewasa, Esau menjadi seorang yang

pandai berburu dan suka tinggal di padang. Sedangkan Yakub menjadi
seorang yang tenang dan suka tinggal di perkemahan. 28 Karena itu Isak
lebih sayang kepada Esau karena dia sukamakandaging hasil buruanEsau,
sementara Ribka lebih sayang kepada Yakub.

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

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

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

33 Jawab Yakub, “Bersumpahlah terlebih dahulu bahwa kamu akan
menukarkan hak kesulunganmu kepadaku.” Lalu Esau bersumpah untuk
menukarkan hak kesulungannya kepada Yakub. 34Kemudian Yakub mem-
berikan roti dan sup kacang merah itu kepada Esau. Esau makan dan
minum, lalu pergi. Demikianlah Esau tidak menghargai hak kesulungan-
nya.

26
Isakmembohongi Raja Abimelek

1 Beberapa waktu kemudian terjadilah bencana kelaparan di negeri itu,
seperti yang pernah terjadi di zaman Abraham.✡ Karena itu Isak pergi ke
Gerar, yaitu wilayah kekuasaan Abimelek, raja orang Filistin. 2 TUHAN
menampakkan diri kepada Isak dan berkata, “Jangan pergi ke Mesir! Teta-
plah di negeri yang Aku tunjukkan kepadamu. 3 Tinggallah di negeri itu
sebagai pendatang, maka Aku akan menyertai dan memberkatimu. Aku
akan memberikan seluruh wilayah Kanaan* kepadamu dan kepada ketu-
runanmu. Aku akan menepati perjanjian-Ku dengan ayahmu Abraham.
4Aku akanmemberikan kepadamu keturunan yang sangat banyak, seperti
banyaknya bintang di langit. Aku akan memberikan seluruh wilayah ini
kepada mereka, dan mereka akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa
di bumi. 5 Aku melakukan ini karena dulu ayahmu Abraham selalu taat
‡ 25:25 EsauDalambahasa Ibrani bunyi ucapannama ‘Esau’hampir samadengan kata yang berarti
‘banyakbulu’. Namayang lainuntukEsauadalahEdom, yangberarti ‘merah’. § 25:26 YakubNama
‘Yakub’berarti ‘memegang tumit’. Tetapi nama itubisadimengerti sebagai kiasanyangartinya ‘orang
licik’ atau ‘penipu’. ✡ 26:1 Kej. 12:10-11 * 26:3 Kanaan Secara harfiah, ‘memberikan semua
wilayah-wilayah ini’. TSI menambahkan nama ‘Kanaan’ agar jelas.
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kepada semua perkataan-Ku, petunjuk-Ku, perintah-Ku, ketetapan-Ku, dan
hukum-Ku.”

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

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

10 Lalu Abimelek berkata, “Seharusnya kamu tidak melakukan hal ini
kepada kami! Bisa saja terjadi bahwa salah seorang dari antara kami
meniduri istrimu, maka kamulah yangmenyebabkan seluruh bangsa kami
bersalah atas dosa besar!” 11 Kemudian Abimelek memberi peringatan
kepada rakyatnya, “Siapa pun yang mengganggu orang ini atau istrinya
akan dihukummati!”

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

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

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

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

21 Kemudian para budak Isak menggali sumur yang lain lagi, tetapi lagi-
lagi terjadi pertengkaran tentang siapa pemilik sumur itu. Karena itu, Isak
menamai sumur itu Sitna, yang berarti ‘permusuhan’. 22 Mereka pindah
dari situ dan menggali sumur yang lain, tetapi kali ini pertengkaran tidak
terjadi. Isakmenamai sumur ituRehobot, yangberarti ‘tempat luas’, karena
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katanya, “TUHAN sudah memberikan kebebasan kepada kami untuk ting-
gal di daerah ini, dan kami akanmakmur di sini.”

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

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

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

28 Salah satu dari mereka menjawab, “Sudah nyata bagi kami bahwa
TUHAN menyertaimu. Jadi kami pikir bahwa sebaiknya kita membuat
perjanjian damai di antara kita. 29Berjanjilah kepada kami bahwa engkau
tidak akan berbuat jahat kepada kami, sama seperti kami belum pernah
berbuat jahat kepada kalian dan selalu berbuat baik kepada kalian. Waktu
itu, daripada kita berselisih saya menyuruh kalian meninggalkan wilayah
kami, lalu kita berpisah dengan damai. Dan lihatlah betapa luar biasa
TUHAN sudah memberkati kalian!” 30 Lalu Isak membuat pesta makan
dengan mereka, dan mereka semua makan dan minum. 31 Keesokan
harinya pagi-pagi sekali Abimelek dan Isakmengesahkan perjanjian damai
dengan saling bersumpah. Sesudah itu Abimelek pamit pulang, dan Isak
mengucapkan selamat jalan untukmereka.

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

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

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

27
Isakmemberkati Yakub

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bisa memegangmu untuk memastikan bahwa kamu benar-benar Esau.”
22 Yakub mendekat dan Isak merabanya sambil berkata, “Suaramu seperti
suara Yakub, tetapi lenganmu berbulu seperti lengan Esau.” 23 Isak tidak
tahu bahwa sebenarnya yang dia sentuh adalah Yakub karena lengannya
berbulu seperti Esau. Sebelum memberkati Yakub, 24 Isak bertanya lagi,
“Apa benar kamu Esau?”
Yakubmenjawab, “Iya, benar aku Esau.”
25 Lalu berkatalah Isak, “Dekatkanlah makanan itu agar ayah dapat

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

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

* 27:7 berkat dari TUHAN kepadamu Dalam bahasa Ibrani secara harfiah, ‘di hadapan TUHAN’.
Ribka memberi kita informasi yang tersirat dalam perkataan Isak kepada Esau. Dari perkataan dan
perbuatan Ribka kita belajar bahwa berkat terakhir seorang bapak kepada anak sulungnya sangat
istimewa dalam budayamereka, dan lebih lagi karena Isak akanmenurunkan berkat dari Abraham.
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yang sudah diberkati TUHAN.
28 Semoga Allahmemberikan kepadamu embun dari langit,

danmembuat ladang-ladangmu subur!
Semoga Diamemberikan kepadamu hasil panen

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

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

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

dan diberkatilahmereka yangmemberkatimu!”
Esaumemohon supaya diberkati

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dan kamu akanmenjadi hamba adikmu.
Tetapi kalau kamumemberontakmelawannya,

kamu akan bebas dari kuasanya.”
Esau berencanamembunuh Yakub

41 Maka Esau membenci Yakub karena bapaknya sudah memberikan
berkat kepadanya. Dalam hatinya dia berkata, “Tidak lama lagi ayah
akan meninggal. Maka nanti sesudah selesai acara berduka, aku akan
† 27:36 Yakub Nama ‘Yakub’ berarti ‘memegang tumitnya’. Tetapi nama itu bisa dimengerti sebagai
kiasan yang berarti ‘orang licik’ atau ‘penipu’.
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membunuh Yakub!” 42Ketika mengetahui rencana Esau, Ribka memanggil
Yakubdanberkata, “Dengarkanlah, kakakmuEsauberniatuntukmembalas
dendam dan membunuhmu. 43 Anakku, dengarkanlah apa yang ibu sam-
paikan: Selamatkanlah dirimu dan segera pergilah ke saudaraku Laban di
Haran. 44Tinggallah di sana untuk sementarawaktu sampai kakakmu tidak
lagi marah kepadamu 45 dan sudah melupakan apa yang kamu lakukan
kepadanya. Nanti, ibu akan mengutus seseorang untuk memanggil dan
membawa kamu pulang. Ibu tidak ingin kehilangan kedua anak ibu pada
hari yang sama.”

46 Lalu berkatalah Ribka kepada Isak, “Aku benci hidup karena perem-
puan Het semacam istri-istri Esau ini. Aku sangat tidak setuju kalau
nantinya Yakub menikahi salah seorang dari daerah ini seperti mereka.
Daripada itu terjadi, lebih baik akumati saja!”

28
Isakmenyuruh Yakub pergi ke Padan Aram

1 Lalu Isak memanggil Yakub dan memberkatinya. Sesudah itu dia
berkata kepadanya, “Kamu tidak boleh menikah dengan perempuan
Kanaan. 2 Pergilah segera ke rumah kakekmu Betuel, ayah dari ibumu,
di Padan Aram, dan menikahlah dengan salah seorang anak perempuan
pamanmu Laban. 3 Biarlah Allah Yang Mahakuasa memberkatimu dan
memberimu keturunan yang banyak, sehingga suatu hari nanti kamumen-
jadi nenek moyang dari banyak bangsa. 4 Semoga TUHAN memberkatimu
dan seluruh keturunanmu sesuai berkat yang sudah diberikan-Nya kepada
Abraham, supaya kamumemiliki tanah yang sudah dijanjikan-Nya kepada
Abraham,✡ yaitu tanah di mana kita hidup sekarang sebagai pendatang.”

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

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

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

sudah terbenam, Yakub memutuskan untuk bermalam di suatu tempat.
Laludiamengambil sebuahbatubesar untukdijadikanbantal kepala untuk
tidur. 12 Saat dia tertidur, dia bermimpi ada sebuah tangga. Bagian bawah
tangga ituberpijakpadabumidanujungnyasampaike langit. Paramalaikat
berjalan turun naik tangga itu.

13 Lalu TUHAN berdiri di atas tanah di samping Yakub dan berkata,
“Akulah TUHAN, Allah kakekmu Abraham, dan Allah ayahmu Isak. Tanah
di mana kamu sedang tidur akan Aku berikan kepadamu dan kepada
seluruh keturunanmu. 14 Jumlah keturunanmu akan seperti debu di atas
permukaan bumi, dan mereka akan tersebar dari arah timur sampai ke
✡ 28:4 Kej. 17:8
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barat, dan dari utara sampai ke selatan. Semua suku bangsa akan diberkati
melalui kamu dan keturunanmu. 15 Aku menyertaimu, dan akan men-
jagamu ke mana pun kamu pergi, dan Aku akan menuntunmu kembali ke
tanah ini. Aku tidak akan meninggalkanmu dan Aku akan menepati janji-
Ku.”

16Lalu Yakub terbangun dari tidurnya dan berkata, “Pasti TUHANberada
di tempat ini, danaku tidakmengetahuinya.” 17Kemudiandiamenjadi takut
dan berkata, “Tempat ini sangat mengagumkan! Ini pasti rumah Allah, dan
tempat ini adalah jalanmasuk ke surga!”

18 Maka pagi-pagi benar dia bangun dan mendirikan batu yang di-
pakainya itu sebagai batu peringatan. Dia menuangkan minyak di atas
batu tersebut untuk menandakan bahwa batu tersebut dikhususkan untuk
TUHAN. 19Yakubmenamai tempat itu Betel,* sedangkan dulu bernamaLus.

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

29
Yakub tiba di rumah pamannya

1 Kemudian Yakub meneruskan perjalanannya hingga tiba di tanah
orang-orang di sebelah timur Kanaan. 2 Dari jauh dia melihat sebuah
sumur dengan tiga kawanan domba sedang berbaring di dekatnya. Dari
sumur itulah domba-dombaakandiberiminum. Tetapi pada saat itu sumur
tersebut tertutup dengan sebuah batu besar. 3 Sudah menjadi kebiasaan di
sanauntukmenunggusampai semuagembaladankawanandombamereka
terkumpul, barulah batu besar itu digulingkan ke samping, lalu kawanan
dombadiberiminum. Kemudian sumurditutup kembali denganbatu besar
itu. 4Yakubmendekati paragembalayangadadi situdanberkata, “Saudara-
saudara, dari manakah kalian ini?”
Jawabmereka, “Kami dari Haran.”
5 Kemudian Yakub bertanya lagi, “Apakah kalian mengenal Laban, cucu

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

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

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

8 Tetapi jawab mereka, “Tidak bisa! Sesudah semua kawanan domba
berkumpuldi sini, barulahkamidapatmenggulingkanbatupenutup sumur
itu danmemberi minum kepada domba-domba kami.”

9Ketika Yakub masih berbicara dengan mereka, Rahel tiba di tempat itu
sambil menggiring domba-dombamilik bapaknya. 10Begitu Yakubmelihat

* 28:19 Betel Dalam bahasa Ibrani, Betel berarti ‘rumah Allah’. Lihat ayat 17.
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sepupunya Rahel— yaitu anak dari pamannya Laban, saudara ibunya— dia
menggulingkan batu penutup sumur itu. Kemudian dia memberi minum
kepada domba-dombamilik pamannya. 11Lalu Yakubmencium pipi kanan
dan kiri Rahel sambil menangis dengan suara yang keras, karena dia
sangat senang. 12Yakubmenceritakan kepada Rahel bahwamereka adalah
sepupu, karena Laban adalah saudara ibunya, Ribka. Mendengar hal itu,
Rahel berlari pulang untukmemberitahukan kepada bapaknya.

13 Begitu Laban mendengar kedatangan Yakub, dia langsung lari men-
emuinya, kemudian memeluk dan mencium pipi kanan dan kiri Yakub.
Laban membawa Yakub ke dalam rumahnya, dan Yakub menceritakan
semua hal yang sudah terjadi padanya. 14 Lalu kata Laban kepadanya,
“Memang benar, kamu adalah keponakanku.”
Maka Yakub tinggal di rumah Laban selama sebulan penuh.

Yakubmenikah dengan Lea dan Rahel
15 Kemudian Laban berkata kepada Yakub, “Tidak pantas kamu bekerja

untukku tanpa gaji hanya karena kita masih keluarga. Katakanlah berapa
gaji yang kamu inginkan.”

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

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

20Maka Yakub pun bekerja selama tujuh tahun agar dia dapat menikah
dengan Rahel. Bagi Yakub, tujuh tahun seperti hanya beberapa hari saja,
karenadia sangatmencintai Rahel. 21Sesudah tujuh tahunberlalu, berkata-
lahYakubkepadaLaban, “Masakerjaku selama tujuh tahun sudahberakhir.
Sekarang izinkanlah akumenikah dengan Rahel.”

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

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

26 Jawab Laban, “Dalam adat kami, seorang adik perempuan tidak boleh
menikah mendahului kakaknya. 27 Jalanilah dulu perayaan pernikahan
untukLeaselamasatuminggu, laluakuakanmemberikanRahelkepadamu.
Tetapi kamuharusberjanji untukbekerjauntukkuselama tujuh tahun lagi.”

28Yakubmemenuhi permintaan Laban danmenjalani perayaan pernika-
han untuk Lea selama satu minggu. Kemudian Laban memberikan Rahel
juga kepada Yakub untuk diperistri. 29 Laban memberikan juga budak
perempuan bernama Bilha kepada Rahel untuk bekerja sebagai budaknya.
30 Jadi Yakub juga berhubungan intim dengan Rahel, dan dia lebih mencin-
taiRaheldaripadaLea. DemikianlahYakubmasih tinggaldanbekerjauntuk
Laban selama tujuh tahun lagi.

Anak-anak Yakub dari Lea dan Rahel
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31 TUHAN tahu bahwa Yakub tidak mencintai Lea, maka TUHAN men-
gizinkan Lea hamil, sedangkan Rahel tetap mandul. 32 Lea melahirkan
seorang laki-laki dan menamainya Ruben,* karena dia berkata, “TUHAN
sudah melihat penderitaanku. Maka sekarang suamiku pasti mencintai
aku.” 33Kemudian Lea hamil lagi, dan ketika dia melahirkan seorang anak
laki-laki dia berkata, “TUHAN sudah mendengar bahwa aku tidak dicintai.
Karena itu TUHAN memberikan lagi seorang anak kepadaku.” Maka dia
menamai anak itu Simeon.† 34Kemudian Lea kembali hamil lagi, dan ketika
dia melahirkan seorang anak laki-laki dia berkata, “Sekarang suamiku
pasti semakin erat kepadaku karena bagi dia aku sudah melahirkan tiga
orang anak laki-laki.” Karena itu dia menamai anak itu Lewi.‡ 35Dan Lea
kembali hamil lagi, kemudian melahirkan seorang anak laki-laki. Kali ini
dia berkata, “Aku memuji TUHAN!” Karena itu dia menamai anaknya itu
Yehuda.§ Sesudah itu Lea berhenti melahirkan.

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

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

2 Mendengar hal ini Yakub menjadi sangat marah dan berkata, “Me-
mangnyaaku iniAllah?! Dialahyang sudahmembuatkamumandul! Bukan
aku!”

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

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

* 29:32 Ruben Arti nama Ruben adalah ‘Lihatlah, seorang anak laki-laki.’ Tetapi dalam bahasa
Ibrani ada juga kemiripan bunyi dengan ucapan yang berarti ‘Lihatlah penderitaanku’. † 29:33
Simeon Arti nama Simeon adalah ‘Dia (TUHAN) yang mendengar.’ ‡ 29:34 Lewi Arti nama Lewi
adalah ‘memeluk/erat.’ § 29:35 Yehuda Arti nama Yehuda adalah ‘Dia (TUHAN) akan dipuji.’
* 30:6 DanArtinamaDanadalah ‘Dia (TUHAN)membenarkan’, atau ‘diamengadili’. † 30:8 Naftali
Arti nama Naftali adalah ‘perjuanganku’. ‡ 30:11 Gad Arti nama Gad adalah ‘beruntung’ atau
‘mujur’. § 30:13 Asyer Arti nama Asyer adalah ‘bahagia’.
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14 Pada musim panen gandum, Ruben berjalan-jalan dan menemukan
tanaman mandragora* di ladang dan membawanya kepada ibunya, Lea.
Kemudian Rahel berkata kepada Lea, “Apakah aku boleh minta beberapa
akarmandragorayangdibawaolehanakmu?” 15 JawabLea, “Apakahbelum
cukup kamu mengambil suamiku? Sekarang kamu masih berani untuk
minta akar mandragora yang dibawakan anakku untuk aku?!”
Jawab Rahel, “Kalau begitu, sebagai gantinya, biarlah malam ini Yakub

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

16Pada petang hari ketika Yakub pulang dari ladang, Leamenyambutnya
dan berkata, “Malam ini kamu harus tidur denganku, karena aku sudah
memberikan akar mandragora kepada Rahel sebagai bayarannya.” Maka
malam itu, Yakub berhubungan intim dengan Lea. 17Allah menjawab doa
Lea, dia hamil lagi dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub.
18 Maka Lea berkata, “Allah sudah memberi upah kepadaku karena aku
sudahmemberikan budakku kepada suamiku.” Itulah sebabnya Leamena-
mai anak itu Isakar.† 19 Lalu Lea mengandung lagi dan melahirkan anak
laki-laki yang keenam bagi Yakub. 20Kemudian Lea berkata, “Allah sudah
memberi kepadaku suatupemberian yang luar biasa. Kali ini suamikupasti
akan menghormatiku karena aku sudah memberinya enam orang anak
laki-laki.” Karena itu dia memberi nama anak itu Zebulon.‡ 21 Kemudian
Leamelahirkan seorang anak perempuan yang dinamainya Dina.

22 Lalu Allah mendengar dan menjawab permohonan Rahel, sehingga
Allah membuatnya bisa hamil. 23Maka Rahel pun hamil dan melahirkan
seorang anak laki-laki. Rahel berkata, “Allah sudah menghapus rasa malu
dalam diriku.” 24 Maka dia menamai anaknya itu Yusuf,§ karena dia
berkata, “Semoga TUHANmemberikanku seorang anak laki-laki lagi.”

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

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

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

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

31Laban bertanya, “Kalau begitu, apa yang harus aku berikan kepadamu
untuk tetap bekerja bagiku di sini?”

* 30:14 mandragora Mandragora disebut ‘dudaim’ dalam bahasa Ibrani. Tanaman ini beracun,
tetapi akarnya dipercaya bisa menyembuhkan kemandulan dan dapat diolah menjadi ramuan
pembangkit birahi. † 30:18 Isakar Arti nama Isakar adalah ‘upah’. ‡ 30:20 Zebulon Arti
nama Zebulon adalah ‘penghormatan’. § 30:24 Yusuf Arti nama Yusuf adalah ‘semoga Dia
menambahkan’.
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Jawab Yakub, “Paman tidak perlu memberikan apa-apa kepadaku. Akan
tetapi kalau Paman setuju dengan usulanku, maka aku akan terus mengu-
rus kawanan ternakPaman. 32Biarlahhari ini akumemisahkandari antara
kawanan ternakmu setiap domba yang berbintik-bintik atau berbelang-
belang, setiap anak domba yang berbulu hitam, dan setiap kambing yang
berbintik-bintik atau berbelang-belang. Biarlah hewan-hewan itu menjadi
upahku. 33 Di kemudian hari Paman bisa membuktikan kejujuranku.
Paman bisa datang dan mengecek kawanan ternakku. Kalau Paman
menemukan di antara ternakku kambing yang tidak berbintik ataupun
berbelang-belang, atau domba yang tidak berwarna hitam, Paman berhak
menganggap bahwa aku sudahmencuri hewan-hewan itu darimu.”

34 Jawab Laban, “Baiklah, setuju!” 35 Pada hari itu juga, Laban
memisahkan semua kambing jantan dan betina yang berbintik-bintik atau
berbelang-belang, dan yang ada warna putih pada bulunya, dan semua
anakdombayangberbuluhitam. Diamenyerahkan ternak itukepadaanak-
anak laki-lakinya untuk dijaga. 36 Lalu anak-anaknya membawa kawanan
ternak ini menjauh dari Yakub dan dari kawanan ternak milik Laban yang
masih dia jaga. Jarak perjalanan antara mereka dengan Yakub adalah tiga
hari.

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

31
Yakubmelarikan diri dari Laban

1 Suatu hari Yakub mendapat kabar bahwa semua anak laki-laki Laban
saling bersungut-sungut tentang dia, “Yakub sudah merampas harta ayah
kita. Semua kekayaannya itu dia peroleh dari ayah kita!” 2 Yakub juga
memperhatikan bahwa sikap Laban terhadapnya sudah tidak seperti se-
belumnya.
* 30:37 tiga jenis pohon Ketiga jenis pohon yang disebutkan dalam bahasa Ibrani tidak ada di
Indonesia. Nama ketiga jenis pohon ini dalam bahasa Inggris adalah pohon poplar, pohon almond,
dan pohon chestnut.
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3 Lalu TUHAN berkata kepada Yakub, “Kembalilah ke negeri nenek
moyangmu, dan kepada kaum keluargamu. Aku akanmenyertai kamu.”

4 Sesudah itu, Yakub menyuruh seseorang untuk memanggil kedua
istrinya, yaituRahel danLea, untukmenemuinyadi padang rumput, tempat
dia menggembalakan kambing dan dombanya. 5 Ketika Rahel dan Lea
datang, Yakub berkata kepadamereka, “Aku sudahmemperhatikan bahwa
sekarang sikap ayah kalian berubah terhadap aku. Tetapi Allah yang
disembaholehayahku tetapmenyertai aku. 6Kaliansendiri tahubahwaaku
sudahbekerja keras kepada ayah kalian sekuat tenagaku. 7Tetapi dia sudah
menipuku dengan berulang kali mengubah gajiku. Meskipun demikian,
Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. 8 Buktinya, ketika
dia berkata, ’Kambing dan domba yang berbintik-bintik akan menjadi
upahmu,’ maka semua anak kambing dan domba lahir berbintik-bintik.
Danketikadia berkata, ‘Kambingdandombayangbergaris-garis akanmen-
jadi upahmu,’ maka semua anak kambing dan domba lahir bergaris-garis.
9 Allah sudah mengambil ternak-ternak ayah kalian dan memberikannya
kepadaku. 10Padawaktumusimkawinbinatang tiba, akubermimpi. Dandi
dalammimpi itu aku melihat bahwa kambing-kambing jantan yang kawin
dengan kambing-kambing betina berbulu belang-belang, bergaris-garis,
dan berbintik-bintik. 11 Di dalam mimpi itu ada malaikat yang menyam-
paikan pesan Allah yang memanggilku, ‘Yakub!’ Jawabku, ‘Ya TUHAN, aku
di sini!’ 12Lalumalaikat itu berkata kepadaku, ‘Lihatlah dan perhatikanlah
bahwa semua kambing jantan yang mengawini kawanan ternak betina
ini memiliki bulu belang-belang, bergaris-garis, dan berbintik-bintik. Aku
membuat semuanya seperti itu karena Aku sudah melihat bagaimana
Laban memperlakukanmu. 13 Akulah Allah yang sudah menjumpaimu di
Betel, dimana kamumendirikanbatu peringatan danmenuangkanminyak
di atasnya, dan berjanji kepada-Ku. Sekarang, bersiap-siaplah untuk pergi
dari tempat ini dan kembali ke negeri kelahiranmu.’ ”

14-15Rahel dan Leamenjawab, “Kami tahu bahwa kamu sudah bertahun-
tahun bekerja kepada ayah kami, sebagai bayaran untuk mendapatkan
kami sebagai istrimu. Tetapi sekarang dia sudah menghabiskan semua
harta kekayaan yang dia hasilkan dari kerja kerasmu, dan kami tahu
bahwa kami tidak akan memperoleh warisan apa-apa. Bahkan dia mem-
perlakukan kami seperti orang asing. 16 Semua kekayaaan dari ayah kami
yang sudah Allah berikan kepadamu adalah milik kita dan milik anak-
anak kita. Jadi, lakukanlah sesuai dengan yang sudah Allah perintahkan
kepadamu.” 17-20 Yakub mengakali Laban, orang Aram itu, dengan pergi
tanpa memberitahukannya. Ketika Laban beserta para pekerjanya dan
seluruh sanak saudaranya sudah pergi ke padang untukmenggunting bulu
domba-dombanya,* dengan tergesa-gesa Yakub berangkat bersama para
istri dan anak-anaknya dengan menunggangi beberapa ekor unta. Mereka
pergi menuju Kanaan, ke tempat Isak, ayahnya. Yakub menyuruh para
budaknya membawa semua ternak dan harta yang diperolehnya selama
bekerja di Padan Aram. Tetapi tanpa memberitahu Yakub, Rahel sudah
mencuri patung-patung pelindung keluargamilik ayahnya. 21Demikianlah
* 31:17-20 beserta para pekerjanya dan… Secara harfiah, “Ketika Laban sudah pergi untuk meng-
gunting …” Yang tersirat dalam perkataan tersebut, dan yang dimengerti oleh semua pembaca
mula-mula adalah pekerjaan menggunting bulu kawanan ratusan domba merupakan pekerjaan
yang sangat besar. Ini tidak mungkin dilakukan oleh Laban seorang diri. Semua budak Laban pasti
terlibat dan para sanak saudara Laban pasti diminta untuk menolong. Budaya yang berhubung
denganmenggunting bulu domba bisa dilihat di 1 Samuel 25.
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Yakub lari dengan membawa semua harta dan keluarganya, lalu menye-
berangi Sungai Efrat menuju perbukitan Gilead.

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

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

26 Lalu, ketika Laban bertemu dengan Yakub, dia berkata, “Apa yang
kamu lakukan ini! Kamu sudah menipuku dengan membawa pergi anak-
anak perempuanku seperti tawanan perang. 27Mengapa kamu menipuku
dengan lari secara diam-diam? Kalau saja kamu memberitahu aku, maka
aku akan merelakan kepergian kalian dengan sukacita. Aku akan men-
gantar kepergian kalian dengan nyanyian yang disertai rebana dan kecapi.
28 Bahkan kamu tidak memberiku kesempatan mencium cucu-cucuku dan
anak-anak perempuanku danmengucapkan selamat jalan kepadamereka.
Bodoh sekali tindakanmu ini! 29 Aku memiliki kuasa untuk mencelakai,
namun tadi malam Allah yang disembah ayahmu sudah melarang aku
untuk berkata apa pun kepadamu dalam keadaan marah. 30Dan sekarang
kamu sudah memutuskan untuk pergi dengan alasan sangat rindu kepada
bapakmu. Tetapi mengapa kamu jugamencuri patung-patung dewaku?”

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

33 Maka Laban mulai mencari patung-patung tersebut. Dia mencari
dalam kemah Yakub, kemudian ke dalam kemah Lea, dan selanjutnya ke
dalam kemah Zilpa dan Bilha,§ tetapi dia tidakmenemukan patung-patung
itu. Kemudian dia masuk ke dalam kemah Rahel. 34 Pada waktu itu,
Rahel sudahmenyembunyikan patung-patung itu di dalam pelana untanya
dan duduk di atas pelana itu. Jadi saat Laban mencari ke kemahnya, dia
tidak menemukan apa-apa. 35 Saat Laban sibuk memeriksa kemah Rahel,
berkatalahRahelkepadabapaknya, “Ayah, akumintamaaf. Aku tidakdapat
berdiri dari tempat dudukku untuk menyambut Ayah karena aku sedang
datang bulan.” Jadi Laban tidakmenemukan patung-patung itu.

† 31:22 Dua hari kemudian Secara harfiah, ‘Pada hari ketiga’. Lihat catatan di Kej. 22:4. ‡ 31:23
rombonganSecaraharfiahbahasa Ibranimenuliskan ‘saudara-saudaranya’, tetapi arti bisa lebih luas
dari para sanak saudaranya saja. § 31:33 kemah Zilpa dan Bilha Dalam bahasa Ibrani, secara
harfiah, ‘kemah kedua budak perempuan’. Zilpa adalah budak Lea, sedangkan Bilha adalah budak
Rahel. Lihat 29:24, 29; 30:4, 9.
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36 Yakub marah dan menegur Laban, katanya, “Apa salah dan dosaku
sehingga Pamanmengejar-ngejar aku seperti mengejar seorang penjahat?!
37 Paman sudah memeriksa seluruh barang-barang kami! Apakah Paman
menemukan barang-barang Paman?! Kalau ada tunjukkanlah di sini di
hadapan saudara-saudara Paman dan saudara-saudaraku, supaya mereka
yangmemutuskan siapa yang benar di antara kita berdua!

38 Dua puluh tahun lamanya aku tinggal bersama Paman dan bekerja
keras memelihara kambing dombamu supaya bertambah banyak. Dan
tidak pernah sekalipun akumakan daging dari ternak Paman itu. 39Paman
selalu menuntut ganti rugi kepadaku untuk setiap binatang yang dicuri
pada waktu siang ataupun malam hari. Bahkan yang mati tercabik-cabik
karena menjadi mangsa binatang buas, tidak pernah aku bawa kepada
Paman. 40Aku sering menderita karena harus menahan panas pada siang
hari, dan dingin pada malam hari, serta hampir tidak punya waktu untuk
tidur. 41 Inilah yang Paman lakukan untukku selama dua puluh tahun
tinggal di rumah Paman. Aku bekerja seperti seorang budak, empat belas
tahununtukmendapatkankeduaanakperempuanPaman, danenamtahun
untuk mendapatkan ternak-ternak ini sebagai upahku. Tetapi selama itu
Paman sudah berulang kali mengubah upahku. 42 Sekiranya Allah nenek
moyangku, yaitu Allah yang disembah oleh Abraham dan Isak, tidakmeny-
ertai aku, maka pastilah Paman sudahmenyuruh aku pergi dengan tangan
kosong! Tetapi Allah melihat bahwa aku sudah bekerja keras dan Paman
terus membuat aku menderita. Itulah sebabnya tadi malam Dia menegur
Paman dan hal itu menunjukkan bahwa Pamanlah yang salah!”

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

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

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

48 Lalu Laban berkata kepada Yakub, “Mulai hari ini, biarlah tugu
peringatan perjanjian ini menjadi saksi antara aku dan kamu.” Itulah se-
babnya tempat itu dinamakan Galed. 49Tugu peringatan ini juga akan dise-
but Mizpa,‡ karena TUHAN yang mengawasi apa yang akan aku dan kamu
lakukan sesudah kita berpisah. 50 Jika kamu menyakiti hati anak-anakku
ataumengambil perempuan-perempuan lain untukmenjadi istrimu selain
mereka berdua— biarpun tidak ada saksi yang bisa memberitahukan aku
tentang hal itu— maka ingatlah bahwa Allah akan menjadi saksi terhadap
perbuatanmu itu.” 51 Lalu katanya lagi kepada Yakub, “Perhatikanlah
tumpukan batu dan tugu yang kita dirikan ini, yang aku taruh di antara

* 31:47 Yegar-sahaduta Laban menamai tumpukan batu itu dalam bahasa Aram ‘Yegar-sahaduta’
yang berarti ‘tumpukan batu untuk mengingatkan kita’. † 31:47 Galed Yakub menamai
tumpukan batu itu dalam bahasa Ibrani ‘Galed’ yang berarti ‘tumpukan batu untuk mengingatkan
kita’. ‡ 31:49 Mizpa Arti namaMizpa adalah ‘menara penjagaan’.
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aku dan kamu. 52 Aku akan mengingat bahwa aku tidak boleh mele-
wati tumpukan batu dan tugu ini dengan tujuan berbuat jahat terhadap
kamu. Demikian juga sebaliknya, kamu tidak boleh melewatinya untuk
berbuat jahat terhadap aku. 53 Biarlah kiranya Allah Abraham dan Dewa§
Nahor menghakimi siapa di antara kita yang melanggar perjanjian ini.”
Lalu Yakub berjanji atas nama Allah yang disembah oleh Isak, bapaknya.
54Kemudian Yakubmemberikan persembahan kurban di atas bukit itu dan
mengundang sanak saudara Laban untuk makan bersama. Maka mereka
pun makan dan bermalam di sana. 55 Keesokan harinya, pagi-pagi sekali,
Laban bangun dan memberikan ciuman perpisahan kepada cucu-cucunya
dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Sesudah itu Laban pulang.

32
Yakub bersiap untuk bertemu Esau

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

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

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

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

§ 31:53 Allah Menurut tata bahasa Ibrani, Laban menganggap bahwa Allah yang disembah oleh
AbrahamdandewayangdisembaholehNahor sama-samamempunyai status ilahi. Dalamhal ini, TSI
menunjukkan tanggapan Laban yang salah dengan menggunakan huruf besar untuk dewa Nahor.
* 32:2 Mahanaim berarti ‘dua perkemahan’. BandingkanMzm. 34:7 (8).
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13 Lalu Yakub bermalam di sana. Keesokan harinya dia mempersiapkan
hadiah untuk Esau, 14 yaitu 200 kambing betina, 20 kambing jantan, 200
domba betina, 20 domba jantan, 15 30 unta betina beserta anak-anaknya,
40 sapi betina, 10 sapi jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan.
16 Lalu Yakub membagi ternak-ternak itu menjadi beberapa kelompok,
menyerahkannya kepada budak-budaknya dan berkata, “Pergilah men-
dahului aku kelompok demi kelompok, dan pastikanlah ada jarak antara
setiap kelompok.”

17Dia memberi perintah kepada para budak dengan kelompok pertama,
katanya, “Kalau kalian bertemu dengan kakakku Esau, dan kalau dia
bertanya, ‘Kalian mau ke mana? Siapakah tuan kalian? Milik siapakah
kawanan ternak ini?’ 18Maka jawablah, ‘Ternak ini milik hambamu Yakub.
Dia menyuruh kami untuk membawa semua ini sebagai hadiah untuk
Tuan. Yakub sendiri ada di belakang sedang menyusul kami.’ ” 19 Dan
Yakub memberi perintah kepada setiap kelompok budak yang menggir-
ing kawanan ternak katanya, “Kalian semua harus mengatakan hal yang
sama ketika bertemu dengan kakakku Esau. 20 Dan jangan lupa untuk
berkata kepadanya, ‘Hambamu Yakub ada di belakang sedang menyusul
kami.’ ” Yakub berkata dalam hatinya, “Mudah-mudahan dengan hadiah
ini Esau akan memaafkan aku sebelum kami bertemu, dan dia akan
memperlakukan aku dengan murah hati.” 21 Maka Yakub mengirimkan
hadiah-hadiah tersebut terlebih dahulu kepada Esau, sementara dia sendiri
bermalam di perkemahan.

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

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

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

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

29Lalu Yakub bertanya, “Siapakah nama-Mu?”

† 32:21 Allah Teks Ibrani berkata di ayat 24 bahwa ‘seorang laki-laki’ datang dan bergulat dengan
Yakub. Tetapi tentu bukan manusia biasa. Dalam kutipan dari ‘orang’ tersebut di ayat 28, dia
menyebut identitasnya sebagai Allah. Ada beberapa tafsiran tentang hal ini: 1) Allah adalah Roh,
tetapi berkuasamelakukan apa saja. Dia bisa datang ke duniamemakai tubuhmanusia, seperti yang
terjadi di Kej. 18. 2) Sering terjadi dalam Alkitab bahwa malaikat menampakkan diri dalam bentuk
laki-laki, tetapi menyampaikan perkataan Allah secara langsung (seperti Kej. 16:9 dan 22:11-12).
‡ 32:28 Israel Arti nama Israel adalah ‘dia bergulat dengan Allah’. Perjuangan dengan manusia
sudah terjadi sebelumnya ketika Yakub berhadapan dengan Esau dan Laban.
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TetapiOrang itumenjawab, “Tidak perlu kamubertanya siapanama-Ku!”
Lalu Dia memberkati Yakub.

30Yakubmenamai tempat itu Peniel,§ karena dia sudah bertatapanmuka
dengan Allah secara langsung dan dia masih hidup. 31 Matahari sudah
terbit ketikaYakubmeninggalkanPeniel, danYakubpincangakibatpangkal
pahanya yang terkilir. 32Oleh karena itu sampai sekarang orang Israel tidak
makandagingyangmenutupi sendipangkalpaha. Hal itu sebagaikenangan
mengingat kejadian yang sudah terjadi pada Yakub padamalam itu.

33
Yakub bertemu dengan Esau

1 Dari jauh, Yakub melihat Esau dengan empat ratus orang anak buah-
nya mulai mendekat ke arah mereka. Maka dia membagi keluarganya
menjadi empat kelompok, yaitu Lea dengan anak-anaknya, Rahel dengan
anaknya, dan kedua budak perempuannya dengan anak-anak mereka
masing-masing. 2LaluYakubmenempatkankelompokkeduabudakperem-
puannya bersama dengan anak-anak mereka di depan. Disusul kelompok
Lea bersama anak-anaknya, dan di paling belakang dia menempatkan
Rahel dan Yusuf. 3Dia sendiri berjalan di depanmereka semua, dan sambil
mendekati kakaknyadia sujud sebanyak tujuhkali hinggamukanya sampai
ke tanah. 4Tetapi EsauberlarimenemuiYakub,memelukdanmenciumnya.
Lalumereka pun bertangis-tangisan.

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

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

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

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

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

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

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

13 Tetapi Yakub menjawab, “Tuan pasti tahu bahwa anak-anak ini masih
lemah, dankami jugamembawabeberapa induk sapi, domba, dankambing
yang masih menyusui. Kalau mereka harus berjalan jauh selama satu hari
saja, maka semua kawanan ternak itu akan mati. 14 Biarlah Tuan berjalan
lebih dulu. Kami akan menyusul dengan pelan-pelan, agar sapi dan ternak

§ 32:30 Peniel Arti Peniel adalah ‘muka Allah’.
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lainnya selamat dan anak-anak tidak terlalu lelah. Sampai bertemu dengan
Tuan di Seir.”

15 Maka Esau berkata lagi, “Kalau begitu, biarlah aku meninggalkan
beberapaoranganakbuahkuuntukberjalanbersama-samadengankamu.”
Lalu kata Yakub, “Tidak usah Tuan melakukan itu! Aku sudah sangat

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

berjalan menuju ke Sukot. Di Sukot, Yakub membangun sebuah rumah
bagi keluarganya dan juga membuat beberapa kandang bagi ternaknya.
Itulah sebabnya tempat itu dinamakan Sukot.* 18Beberapa waktu sesudah
Yakub dan keluarganya berangkat dari Padan Aram, mereka tiba dengan
selamat di kota Sikhem di negeri Kanaan. Lalu mereka mendirikan kemah
di dekat kota itu. 19 Yakub membeli tanah di tempat mereka berkemah itu
dari keluarga Hemor, bapak Sikhem, seharga seratus keping perak. 20 Lalu
Yakub mendirikan mezbah di situ dan menamainya, ‘Allah Israel adalah
Allah Yang Berkuasa.’†

34
Pembalasan dendam terhadap Sikhem

1 Pada suatu hari, Dina anak perempuan Lea dan Yakub, keluar un-
tuk menemui perempuan-perempuan di daerah itu. 2 Tetapi seseorang
bernama Sikhem melihat Dina dan memaksa gadis itu untuk bersama
dengannya dan memperkosanya. Sikhem adalah anak Hemor, kepala suku
Hewi. 3Tetapi Sikhemmenjadi tertarik dan jatuh cinta kepadaDina. Karena
itu dia berusaha merayu Dina untuk mengambil hatinya. 4 Lalu Sikhem
berkata kepadabapaknya, “Ayah, aku inginmenikahi perempuanmuda itu,
mohon Ayahmengambil dia untukku!”

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

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

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

13 Karena Sikhem sudah menodai Dina, saudara mereka, maka semua
anak-anak Yakub menjawab Sikhem dan Hemor, bapaknya dengan tipu
* 33:17 SukotArti Sukot adalah ‘pondok-pondok’. † 33:20 Allah Israel adalahAllahYangBerkuasa
Pengucapan nama ini dalam bahasa Ibrani adalah ‘El Elohe Israel’.
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muslihat. 14 Jawab mereka, “Kami tidak mungkin memberikan adik kami
kepada seorang laki-laki yang belum disunat karena hal seperti itu akan
mempermalukan kami. 15 Kami hanya akan setuju dengan syarat, kalian
menjadi sama dengan kami, yaitu jika semua kaum laki-laki kalian disunat.
16 Bila kalian melakukan hal itu, maka kami bersedia memberi anak-anak
perempuan kami untuk menikah, dan mengambil anak-anak perempuan
kalian untuk diperistri, dan kami akan menetap di antara kalian dan
kita menjadi satu bangsa. 17 Akan tetapi, jika kalian tidak setuju dengan
persyaratan kami, maka kami akan berpindah dari daerah ini dengan
membawa adik kami.”

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

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

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

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

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

35
Yakub kembali ke Betel

* 34:25 Dua hari kemudian Secara harfiah, ‘Pada hari ketiga’. Lihat catatan di Kej. 22:4.
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1 Allah berkata kepada Yakub, “Bersiaplah dan kembalilah ke Betel, di
mana Aku berjumpa denganmu pada waktu kamu melarikan diri dari
saudaramu Esau. Buatlah sebuah mezbah untuk-Ku di tempat itu, dan
tinggallah di sana.”

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

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

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

9Saat Yakubkembali dari PadanAram,Allahbertemu lagi dengannyadan
memberkatinya. 10Kata Allah kepadanya,

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

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

pat itulahAllah sudahberbicarakepadanya. KemudianYakubmenuangkan

* 35:2 Bersihkanlah … Ini pertama kali adat pembersihan seperti ini disebutkan sebelum meng-
hadap TUHAN, atau pun masuk perkemahan Israel. Di kemudian hari umat Israel diberi beberapa
ketetapan tentang syarat yang disebut ‘penyucian’ diri. Kata yang diterjemahkan ‘Bersihkanlah’
dalam ayat ini juga dapat diterjemahkan ‘Sucikanlah’, tetapi artinya memang kesucian secara ritual
dan eksternal saja. Lihat contohnya di Im. 17:15-16. † 35:4 berhala-berhala dan anting-anting
Kemungkinan besar Yakub mau menghindari pandangan orang bahwa keluarganya sudah mem-
bunuh semua laki-laki di Sikhem hanya untuk merampas harta mereka. Anting-anting— yang pada
zaman ini dipakai baik oleh laki-laki maupun perempuan— sangat kelihatan. Jadi harta seperti itu
disembunyikan. Patung-patung berhala itu kemungkinan besar termasuk harta yang dirampas dari
Sikhem, dan mungkin juga dewa yang dicuri oleh Rahel dari rumah Laban (Kej. 31). Di antara
rombongan besar mereka, termasuk tawanan dan budak, pasti ada yang masih percaya kepada
berhala. Tetapi patung-patung berhala yang mereka sembunyikan di lubang tanah di bawah pohon
besar pastilah tidak lagi disembah oleh mereka. ✡ 35:6 Kej. 28:19 ‡ 35:7 El-Betel Arti El-Betel
adalah ‘Allah Betel’. § 35:8 Alon-Bakut Arti Alon-Bakut adalah ‘pohon ratapan’.
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persembahan air anggur dan minyak zaitun di atasnya.* 15 Dan Yakub
menamai tempat ituBetel,† karenadi situAllah sudahberbicarakepadanya.

Rahel meninggal saatmelahirkan
16 Kemudian mereka meninggalkan Betel dan melanjutkan perjalanan

menuju Efrata. Tetapi sebelum tiba di Efrata, Rahel merasakan sakit
menjelang persalinan. Dan persalinannya pun sangat sulit. 17 Pada saat
yang paling sulit dalam persalinannya, bidan berkata kepadanya, “Jangan
takut, karena kamu melahirkan seorang anak laki-laki.” 18 Dan sambil
Rahel menghembuskan napas terakhirnya, dia menamai anaknya yang
baru lahir Ben-Oni,‡ tetapi Yakub menamainya Benyamin.§ 19 Sesudah
Rahel meninggal, dia dikuburkan di pinggir jalan menuju Efrata, yaitu
Betlehem. 20Yakubmendirikansebuahbatuperingatandikuburannya, dan
batu itu masih ada sampai sekarang.

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

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

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

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

Isakmeninggal dunia
27Maka Yakub kembali kepada Isak, bapaknya, di Mamre yang juga dise-

butKiryatArbadansekarangdikenaldenganHebron. Kakeknya (Abraham)
dahulumenetap di sana. 28-29 Isakmeninggal pada usia yang sangat tua, 180
tahun. Lalu TUHANmenempatkan dia bersama dengan nenek moyangnya
yang sudahmeninggal dunia. Esau dan Yakub, menguburnya.

36
Keturunan Esau

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

* 35:14 persembahan … Secara harfiah dalam bahasa Ibrani, persembahan air anggur adalah
‘persembahan curahan’. Yakubmelakukan kedua persembahan ini karena dia ingin berterima kasih
kepada Allah atas perjanjian besar yang Allah sampaikan, dan dengan cara ini mungkin dia juga
meresmikanbatu peringatan itu. † 35:15 Betel Arti Betel adalah ‘rumahAllah’. ‡ 35:18 Ben-Oni
Arti nama Ben-Oni adalah ‘anak penderitaanku’. § 35:18 Benyamin Arti nama Benyamin adalah
‘anak keberuntungan (bagiku)’ atau ‘anak di tangan kananku’.
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Dan istri ketiga bernama Basmat (anak Ismael). Basmat mempunyai
seorang kakak bernama Nebayot.*

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

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

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

11 Elifas mempunyai lima orang anak laki-laki bernama Teman, Omar,
Sefo, GatamdanKenas. 12Elifas jugamempunyai seorang anak laki-laki
bernamaAmalek, dari gundiknya bernamaTimna. Itulah keenamcucu
Adah, istri Esau yang pertama.

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

14Dari istriEsauyangbernamaOholibama, yaituanakdariAnahdancucu
dari Zibeon, Esaumemperoleh tiga anak laki-laki bernamaYeus, Yalam,
dan Korah.

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

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

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

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

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

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

22 Lotan mempunyai dua anak laki-laki, yaitu Hori dan Hemam. Dan
Lotanmempunyai saudara perempuan bernama Timna.

* 36:2-3 nama-nama istri Esau Nama-nama istri Esau dan suku asal mereka dalam ayat ini berbeda
dengan yang tertulis di Kej. 26:34 dan 28:9. Ada yangmenafsirkan bahwa Esaumemberi nama baru
kepada tiga istrinya. Berdasarkan tafsiran ini, istri pertama, Adah, diberi nama Basmat, istri kedua,
Oholibama, diberi nama Yudit, dan istri ketiga, Basmat, diberi namaMahalat.
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23 Syobal mempunyai lima anak laki-laki, yaitu Alwan, Manahat, Ebal,
Syefo, dan Onam.

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

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

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

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

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

Seir. Masing-masing suku dinamai sesuai nama kepala suku mereka, yaitu
suku Lotan, suku Syobal, suku Zibeon, suku Ana, suku Disyon, suku Ezer,
dan suku Disyan.

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

ini sudah lebih dulu memerintah di negeri Edom secara berturut-turut.
Merekamemerintah sebagai raja sampai akhir hidupmereka. Nama-nama
mereka adalah:
Bela anak Beor dari kota Dinhaba,
Jobab anak Serah dari daerah Bosra,
Husyam dari daerah Teman,
Hadad anak Bedad dari kota Awit— yang mengalahkan orang Midian di
negeri Moab—

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

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

37
Mimpi-mimpi Yusuf

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

kawanan kambing domba milik bapaknya bersama dengan kakak-kakak
tirinya, yaitu anak-anak Yakub dari kedua istrinya bernama Bilha dan
Zilpa. Suatu saat, Yusuf melaporkan kepada bapaknya tentang perbuatan-
perbuatan jahat yang dilakukan kakak-kakaknya. 3 Adapun Yakub* lebih
sayang kepada Yusuf daripada anak-anaknya yang lain karena Yusuf lahir
† 36:31-39 TempatLuasDekat SungaiNama ini seringditerjemahkansebagai ‘Rehobotdekat sungai’.
* 37:3 Yakub Secara harfiah di ayat ini teks sumber menyebut nama Israel. (Kel. 32:28) Mulai pasal
ini, teks bahasa sumber sering menyebut kedua namanya bergantian. TSI biasanya menggunakan
nama Yakub untuk dia sendiri, sedangkan nama Israel digunakan untuk bangsa keturunannya.
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pada waktu dia sudah sangat tua. Jadi Yakubmenyuruh orang untukmem-
buatkan jubah yang indah dan berwarna-warni sebagai hadiah istimewa
untuk Yusuf. 4 Ketika kakak-kakaknya sadar bahwa bapak mereka lebih
sayangkepadaYusuf,merekamembenciYusufdan tidakmau lagiberbicara
baik dengan dia.

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

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

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

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

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

kakak-kakakmu beserta kawanan kambing domba kita, lalu kembalilah
dan laporkan kepada ayah.” Maka Yakub melepaskan Yusuf pergi mening-
galkan Lembah Hebron.
Sesudah dia sampai di Sikhem, 15Yusuf berjalan kesana-kemari mencari

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

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

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

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

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

21-22 Ketika Ruben mendengar hal ini, dia berkata, “Janganlah kita
bunuh dia.” Ruben berniat untuk menyelamatkan Yusuf dari mereka
dan membawa dia pulang ke bapak mereka. Lanjut Ruben, “Janganlah
menumpahkan darah. Buang saja dia ke dalam sumur kosong yang ada di
padang belantara ini, tetapi tidak usahmenyakitinya.”
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23 Maka ketika Yusuf sampai kepada kakak-kakaknya, dengan kasar
mereka langsung melepaskan jubah Yusuf yang berwarna-warni itu,
24 kemudian membuang Yusuf ke dalam sumur yang kosong. 25 Sesudah
itu mereka duduk untuk makan. Kemudian mereka melihat di kejauhan
rombonganpedagang orang Ismael yang datang dari daerahGileadmenuju
Mesir. Mereka membawa tiga jenis wangi-wangian dari getah pohon† di
punggung unta-unta.

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

29Ketika Ruben kembali ke sumur dan melihat bahwa Yusuf sudah tidak
ada, dia merobek pakaiannya karena sangat menyesal. 30Lalu dia kembali
kepada saudara-saudaranya dan berkata, “Anak itu sudah tidak ada dalam
sumur! Apa yang harus aku lakukan?!”

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

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

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

38
Kisah Yehuda dan Tamar

1 Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan tinggal
bersama seseorang bernama Hira, orang Adulam. 2 Di sana dia bertemu
dengan seorang perempuan Kanaan, anak Syua. Lalu Yehuda menikah
dengan dia dan bersetubuh dengannya. 3Perempuan itu mengandung dan
† 37:25 tiga jenis wangi-wangian … Ketiga jenis wangi-wangian ini tidak ada di Indonesia. Dalam
Bahasa Inggris adalah aromatic gum (getah dari tanaman rockwood), balm (getah dari pohonmastic),
danmyrrh (mur). ‡ 37:35 Syeol Di zaman PL, orang Israel membayangkan Syeol sebagai tempat
penampungan jiwa orang mati. Tempat itu gelap dan tidak ada sukacita. Dianggap berada di bawah
bumi dan jauh dari surga. Kadang-kadang dalam puisi PL, pintu Syeol disebut terletak di dasar laut
yang paling dalam. Jadi Syeol tidak identik dengan firdaus, surga, ataupun neraka. Kata Syeol sering
diterjemahkan dengan cara yang lebih umum sebagai ‘kematian’ atau ‘liang kubur’. Pada zaman
kitab ini ditulis, TUHAN belum memberitahukan tentang kehidupan para nenek moyang sesudah
meninggal dunia seperti yang diajarkan Yesus di Mat. 22:32, Mrk. 12:27, dan Luk. 20:38.
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melahirkan seorang anak laki-laki. Yehudamenamai anak itu Er. 4 Sesudah
itu, dia mengandung lagi danmelahirkan anak laki-laki. Lalu dia menamai
anak ituOnan. 5Beberapawaktukemudian, ketikaYehudadankeluarganya
sudah pindah dan tinggal di Kesib, perempuan itu mengandung lagi dan
melahirkan seorang anak laki-laki. Dia menamai anak itu Syela.

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

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

11Karena takuthal yang samaakan terjadi kepadaSyela, anakbungsunya,
berkatalah Yehuda kepada Tamar, “Pergilah dan tinggallah di rumah orang
tuamu sebagai seorang janda, sampai Syela dewasa.” Maka Tamar kembali
ke rumah orang tuanya.

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

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

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

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

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

20 Beberapa waktu kemudian, Yehuda meminta sahabatnya Hira, orang
Adulam, untuk mengantarkan anak kambing kepada perempuan itu, dan

* 38:8 Nikahilah … penerus garis keturunan kakakmu. Kalimat ini menjelaskan maksud tersirat
dalam teks Ibrani dengan kata ‘kewajiban’. Informasi ini dibuat tersurat karena banyak pembaca
zaman ini belum mengetahui seperti apa adat yang berlaku pada zaman yang dikisahkan dalam
cerita ini. Lihat Ul. 25:5.
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mengambil kembali benda-bendamiliknya yang dijadikannya sebagai jam-
inan. Tetapi Hira tidak menemukan perempuan itu. 21Hira pun bertanya
kepada orang-orang di tempat itu, “Di manakah pelacur yang biasa ada di
pinggir jalan yangmenuju ke Timna, depan gerbang kota Enaim?”
Tetapi jawab mereka, “Di sini tidak ada pelacur† yang Saudara cari

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

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

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

25Ketika Tamar dibawa keluar untuk dibunuh, dia menyuruh seseorang
untuk menyampaikan pesan kepada Yehuda, bapak mertuanya, “Pemilik
benda-benda ini, yaitu cap meterai beserta kalungnya dan tongkat ini
adalah orang yang menghamiliku. Apakah Bapak mengenali benda-benda
tersebut?”

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

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

39
Yusuf di rumah Potifar

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

2 Tetapi TUHAN menyertai Yusuf selama dia bekerja sebagai budak
kepada orang Mesir itu, sehingga dia selalu berhasil dalam semua peker-
jaannya. 3 Sesudah Potifar melihat bahwa TUHANmembuat Yusuf berhasil
dalam semua pekerjaannya, 4 maka dia menjadi senang kepada Yusuf,
dan dia menunjuk Yusuf untuk mengurus rumah tangganya dan semua
miliknya sebagai pelayan pribadinya. 5 Sejak Yusuf bekerja mengurus
segala sesuatu yang dipercayakan Potifar kepadanya, TUHAN semakin
memberkati keluargaorangMesir itu. TUHANmemberkati segalamiliknya,
† 38:21 pelacur Kata ‘pelacur’ dalam ayat 21-22 berbeda dengan ayat 15. Di kedua ayat ini pelacur
yang dimaksud adalah wanita yang tidur dengan banyak laki-laki sebagai bentuk penyembahan
dewa. ‡ 38:29 Peres yang berarti dia yang menerobos keluar. § 38:30 Zerah Dalam bahasa
Ibrani kata ini memiliki dua arti, yaitu ‘merah’ dan ‘cahaya fajar’.
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baik di rumah maupun di ladang. 6 Potifar menyerahkan sepenuhnya
kepada Yusuf untuk mengurus segala miliknya. Dengan demikian Potifar
hanya perlumengurus urusan pribadinya sendiri.
Tubuh Yusuf kekar dan dia sangat tampan. 7 Waktu pun berlalu, istri

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

10Setiap hari istrimajikannya berulang kalimengajak Yusuf untuk berse-
tubuhdengannya, tetapi Yusuf tetappadapendiriannyadanmenolak setiap
ajakannya. 11 Pada suatu hari, Yusuf sedang melakukan tugas-tugasnya
dan kebetulan tidak ada pekerja lain di rumah. 12 Istri Potifar menarik
pakaianYusuf danberkata, “Ayolah, bersetubuhdenganku!” Yusuf berhasil
melarikan diri, tetapi pakaiannya tertinggal dalam genggaman tangan istri
Potifar.

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

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

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

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

40
Mimpi-mimpi petugas istana

1 Pada suatu waktu, kepala juru minuman dan kepala juru roti di istana
membuat kesalahan terhadap raja Mesir. 2 Maka raja* sangat marah ter-
hadap kedua petugas istananya itu, 3 dan memerintahkan supaya mereka
dimasukkan ke dalam yang diawasi oleh komandan pengawal raja, tempat

* 40:2 rajaMesirDalamayat 1, teks Ibranimenuliskan ‘rajaMesir’, sedangkandi ayat inimenuliskan
‘paroh’ (firaun). Dalam bahasa Mesir, kata ‘firaun’ artinya ‘raja’. TSI menerjemahkan ‘firaun’ sesuai
artinya sebagai ‘raja’.
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Yusuf ditahan. 4Komandan pengawal menugaskan Yusuf untuk mengurus
kebutuhan kedua tahanan itu. Mereka ditahan dalamwaktu yang lama.

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

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

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

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

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

16Ketika kepala juru roti melihat bahwamimpi kepala juruminuman itu
memiliki arti yangbaik, dia punberkata kepadaYusuf, “Aku jugabermimpi.
Dalam mimpiku, ada tiga keranjang roti di atas kepalaku. 17 Di keranjang
yangpaling atas, ada berbagai roti-rotianuntuk raja. Tetapi burung-burung
datang danmemakannya dari keranjang yang ada di atas kepala saya.”

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

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

41
Arti mimpi rajaMesir

1Dua tahun kemudian raja Mesir bermimpi bahwa dia sedang berdiri di
tepi Sungai Nil. 2Dalam mimpinya, dia melihat tujuh ekor sapi yang sehat
† 40:20 mengeluarkan Secara harfiah berarti ‘mengangkat’. Penulis sengaja menggunakan kata
‘mengangkat’ untuk menyampaikan dua arti, yaitu 1) mengangkat seseorang ke suatu jabatan, dan
2) memenggal kepala seseorang sebagai hukumanmati.
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dan gemuk keluar dari Sungai Nil dan memakan rumput di pinggir sungai.
3Kemudian tujuhekor sapi lainyangkurusdan sakit keluar jugadari Sungai
Nil dan berdiri di tepi sungai itu bersama dengan ketujuh ekor sapi yang
sehat. 4 Lalu ketujuh sapi yang kurus memakan ketujuh sapi yang gemuk.
Sesudah itu raja terbangun dari tidurnya.

5 Dia kembali tidur dan bermimpi lagi. Dalam mimpinya yang kedua,
dia melihat tujuh bulir gandum tumbuh pada satu batang. Ketujuh bulir
gandum itu sangat baik dan berisi. 6 Kemudian dia melihat tujuh bulir
gandum lain tumbuh, tetapi layudankurus kering karena, hembusanangin
timur yang panas dan kering. 7 Lalu ketujuh bulir gandum yang kurus
kering itu menelan ketujuh bulir gandum yang baik dan berisi. Maka raja
kembali terbangun dan sadar bahwa dia hanya bermimpi.

8 Keesokan paginya raja merasa gelisah. Karena itu dia memanggil
semua ahli sihir dan orang bijaksana diMesir, lalumenceritakanmimpinya
kepadamereka. Tetapi tidakadayangdapatmengartikanmimpi-mimpi itu.
9Maka juruminumanberkatakepada raja, “Hari ini saya teringat kesalahan
saya. 10 Waktu itu Tuanku Raja sangat marah kepada beberapa petugas
istana, sehingga saya dan kepala juru roti dimasukkan ke dalam penjara di
bawah pengawasan komandan pengawal raja. 11 Pada suatu malam, kami
berdua bermimpi danmasing-masingmimpi itumempunyai arti. 12Di sana
ada seorang pemuda Ibrani yang menjadi budak dari komandan pengawal
raja. Kamimenceritakanmimpi-mimpi itukepadanya, dandiamenjelaskan
artinya kepada kami. 13Dan semua terjadi seperti yang dia katakan: Saya
dikembalikanke jabatan semuladankepala juru roti itudihukummati serta
ditaruh pada tiang.”

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

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

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

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

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

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

Yusufmenjadi orang kedua yang berkuasa diMesir
37UsulanYusuf dipandangbaik oleh rajadanparapejabatnya. 38Lalu raja

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

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

45 Kemudian raja memberikan Yusuf nama baru, Safnat-Paneah, dan
juga memberi seorang istri kepadanya bernama Asnat. Asnat adalah anak
Potifera, seorang imam dewamatahari di kota Heliopolis.† Maka Yusuf pun

* 41:38 roh-roh ilahi Dalam bahasa Ibrani, ‘elohim’ berarti ‘Allah’ dalam bentuk jamak, tetapi
biasanya diterjemahkan tunggal dalam PL. Dalam ayat ini TSI menerjemahkan ‘elohim’ sebagai
‘roh-roh ilahi’, karenarajaMesir tidakpercayakepadaAllahYangEsa. † 41:45 HeliopolisHeliopolis
adalah nama lain untuk kota On.
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memerintah atas bangsaMesir. 46Yusuf berusia tiga puluh tahun ketika dia
mulai melayani raja Mesir. Dia dilantik untukmemerintah seluruhMesir.

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

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

53 Tujuh tahun masa kemakmuran di Mesir pun berakhir. 54Bencana ke-
laparan selama tujuh tahunmulai, sesuai dengan perkataan Yusuf. Terjadi
kelaparan di semua negeri, tetapi di Mesir ada roti. 55Ketika seluruh rakyat
Mesir kelaparan, mereka berseru kepada raja meminta makanan. Raja
pun menyuruh mereka untuk menghadap Yusuf dan melakukan apa yang
dia perintahkan. 56-57 Jadi, ketika bencana kelaparan itu semakin parah di
seluruh Mesir, Yusuf membuka gudang-gudang gandum dan menjualnya
kepada penduduk Mesir. Bencana ini juga menyebar ke seluruh bumi,
sehingga orang dari bangsa-bangsa lain juga datang kepada Yusuf untuk
membeli gandum.

42
Kakak-kakak Yusufmembeli gandum keMesir

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

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

mengenalinya lagi. 9 Teringatlah Yusuf pada mimpinya tentang mereka,✡

‡ 41:51 Manasye Arti nama Manasye adalah ‘menyebabkan lupa’. § 41:52 Efraim Arti nama
Efraim adalah ‘berbuah’ atau ’berhasil’. * 42:1 Kalian jangan diam saja! Secara harfiah dalam
bahasa Ibrani, “Mengapa (hanya) dudukmelihat satu sama lain?!” ✡ 42:9 Kej. 37:5-10
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lalu dia berkata, “Kalian ini mata-mata dan sengaja menyusup masuk ke
negeri kami untukmencari tahu letak kelemahan negeri kami!”

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

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

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

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

17-18Laludiamemasukkanmerekakedalampenjara. Duahari kemudian†
Yusuf berkata kepada mereka, “Karena saya adalah orang yang takut dan
hormat kepada Allah, saya akan membebaskan kalian dengan satu syarat.
19Kalau kalian benar orang yang jujur, maka salah satu dari antara kalian
tetap ditahan, dan yang lainnya boleh membawa gandum kembali ke
keluarga kalian yang kelaparan. 20 Bawalah adik bungsu kalian datang
kepadaku. Dengan demikian, kalian akan membuktikan bahwa kalian
dapat dipercaya, sehingga kalian tidak akan dihukum mati.” Mereka pun
setuju.

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

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

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

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

27Malam itu, di tempat mereka bermalam, salah satu dari mereka mem-
buka karungnya untuk memberi makan keledai. Ketika dia membuka

† 42:17-18 Dua hari kemudian Secara harfiah, ‘Pada hari ketiga’. Lihat catatan di Kej. 22:4.
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karung itu, dilihatnyalah bahwa uang pembayaran ada di atas gandum.
28 Lalu dia berkata kepada saudara-saudaranya, “Lihat, uangku sudah
dikembalikan! Ini ada di dalam karung!” Maka mereka menjadi takut
dan gelisah, dan berkatalah antara satu sama lain, “Apa yang sedang Allah
lakukan terhadap kita?”

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

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

37Rubenmenjawab, “Akuakanbertanggung jawabpenuhatasBenyamin.
Aku pastimembawanya kembali. Apabila aku tidakmembawadia kembali,
Ayah bolehmembunuh kedua anak laki-lakiku!”

38Tetapi kata Yakub, “Aku tidak mengizinkannya pergi! Kakaknya sudah
mati, dan tinggal dia saja anakku yang dari Rahel. Aku sudah tua, dan jika
terjadi sesuatu terhadap dia, aku pasti segera masuk Syeol‡ karena rasa
duka.”

43
Saudara-saudara Yusuf kembali keMesir

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

3Yehudamenjawab, “Ayah, penguasa Mesir itu sudahmemperingati kita
dengan keras untuk tidak menghadap kepadanya jika kita tidak membawa
Benyamin. 4Kalau Ayahmengizinkan dia ikut, kami akan segera berangkat
ke Mesir untuk membeli gandum. 5 Tetapi kalau Ayah tidak mengizinkan-
nya ikut, maka kami tidak akan pergi karena penguasa itu berkata bahwa
kami tidak bolehmenghadap tanpa adik kami.”

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

7 Jawab mereka, “Orang itu menanyai kami dengan teliti mengenai diri
kita dan keluarga kita. Katanya kepada kami, ‘Apakah bapak kalian masih
hidup? Apakah kalian mempunyai seorang adik?’ Jadi kami menjawab
semua pertanyaannya. Kami tidak tahu kalau dia akan menyuruh untuk
membawa Benyamin!”
‡ 42:38 Syeol Lihat catatan Kej. 37:35
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8 Yehuda berkata kepada bapak mereka, “Izinkanlah Benyamin ikut dan
kami akan segera berangkat. Aku akan bertanggung jawab atas dia. Kalau
tidak, kita semua akan mati kelaparan. 9 Aku menjamin bahwa dia tetap
hidup. Jika tidak membawa dia pulang dengan selamat, biar aku yang
menanggung hukumannya selama hidupku. 10 Seandainya waktu itu Ayah
memperbolehkan kami pergi, kami pasti sudah pulang pergi dua kali ke
Mesir untukmembeli bahanmakanan.”

11 Jawab Yakub, “Kalau begitu jangan pergi dengan tangan kosong.
Bawalah pemberian kepada penguasa itu dari hasil terbaik negeri ini, yaitu
madu, kacang-kacangan,* dan berupa wangi-wangian dari getah pohon.†
12 Bawalah uang sebanyak dua kali lipat karena kalian harus membawa
kembali uang yang dikembalikan di dalamkarung-karung kalian. Mungkin
itu suatu kekeliruan. 13 Bawalah adikmu untuk segera menemui orang
itu kembali. 14 Semoga Allah Yang Mahakuasa membuat orang itu berbe-
las kasihan kepada kalian, sehingga kamu beserta dengan Benyamin dan
Simeonkembali kepadaku. Namun, jikaakuharuskehilangananak-anakku
lagi, biarlah itu terjadi.”

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

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

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

pengurus rumah tangga dan berkata, 20 “Bapak, sebelumnya kami sudah
pernahdatang ke sini untukmembeli gandum. 21Dalamperjalananpulang,
ketika kami bermalam, masing-masing dari kami membuka karung yang
kamibawadanmenemukan semuauangpembayaranadadi dalamkarung.
Tetapi sekarang kami membawa uang itu untuk dikembalikan. 22 Kami
tidak tahu siapa yangmenaruhuang itu ke dalamkarung-karung kami. Kali
ini kami sudahmembawa uang tambahan untukmembeli bahanmakanan
lagi.”

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

24LaludiamembawamerekamasukkedalamrumahYusuf,memberikan
mereka air untuk mencuci kaki dan juga memberi makan keledai-keledai

* 43:11 kacang-kacangan Kedua jenis kacang yang Yakub sebut adalah buah pistasi dan buah
badam. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan ‘pistachio nuts’ dan ‘almond’. Kedua jenis kacang ini
bukan sebagai makanan pokok. † 43:11 berupa wangi-wangian … Lihat catatan di Kej. 37:25.
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mereka. 25Kemudianmerekamenyiapkan barang-barang pemberian yang
akan diberikan kepada Yusuf saat dia pulang danmakan siang bersama.

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

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

29Ketika Yusuf melihat Benyamin, dia berkata, “Inikah adik yang pernah
kalian ceritakan? Semoga Allah memberkatimu, anakku.” 30 Tetapi Yusuf
tidakdapatmenahanperasaan sayangdan rindu terhadapadiknya. Karena
itudia segeramasukkekamarnyadanmenangis. 31Sesudahmencucimuka,
Yusuf pun keluar dan sambil menahan perasaannya, dia menyuruh agar
makan siang dihidangkan.

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

44
Yusufmenguji saudara-saudaranya

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

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

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



Kejadian 44:10 78 Kejadian 44:29

menemukanbenda itu dalamkarung salah satu dari kami biar dia dihukum
mati dan kami yang lain dijadikan budak Tuan.”

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

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

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

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

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

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

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



Kejadian 44:30 79 Kejadian 45:12

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

45
Yusufmemberitahukan siapa dirinya

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

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

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

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

Benyamin, bisa melihat dengan mata kepala sendiri bahwa akulah Yusuf.

* 45:10 GosyenWilayah Gosyen terletak di daerah timur laut muara sungai Nil.
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13 Ceritakanlah kepada ayah tentang kejayaanku yang sudah kalian lihat
sendiri di Mesir ini. Lalu segeralah bawa ayah kepadaku!” 14 Lalu Yusuf
dan adiknya Benyamin saling memeluk dan mereka berdua menangis.
15Dia juga mencium danmemeluk kakak-kakaknya sambil menangis. Lalu
mereka semuamulai bercakap-cakap dengan dia.

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

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

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

21 Anak-anak Yakub pun melaksanakan semua hal itu. Dan sesuai per-
intah raja, Yusuf memberikan beberapa kereta dan juga bekal yang cukup
untuk perjalanan. 22 Yusuf juga memberikan kepada kakak-kakaknya
masing-masing satu pasang pakaian. Tetapi kepada adiknya Benyamin
diberikan lima pasang pakaian ganti dan uang sebesar tiga ratus keping
perak. 23 Selain itu, Yusuf juga mengirimkan untuk bapaknya sepuluh
ekor keledai jantan yang membawa muatan yang terdiri dari hasil terbaik
Mesir, dan sepuluh ekor keledai betina yang membawa muatan gandum,
roti dan bahan makanan lainnya untuk bekal perjalanan bapaknya ke
Mesir. 24Ketika dia melepas saudara-saudaranya untuk perjalanan pulang,
Yusuf pun berpesan agar mereka tidak bertengkar satu sama lain dalam
perjalanan. 25Makamerekamemulaiperjalananpulangdengankeluardari
Mesir untuk kembali kepada bapakmereka di Kanaan.

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

28 Kata Yakub, “Anakku Yusuf masih hidup! Hanya itulah yang meru-
pakan kerinduan hatiku, untuk dapat bertemu dengannya sebelum aku
mati.”

46
Yakub dan seluruh keluarganya keMesir

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

kamu takut untuk pergi ke Mesir, karena di sanalah Aku akan menjadikan
keturunanmu bangsa yang besar. 4 Aku akan menyertaimu sampai ke
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Mesir, dan suatu saat nanti Aku juga akanmembawaketurunanmukembali
ke Kanaan. Yusuf akan berada bersamamu ketika kamumeninggal.”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

26 Keturunan Yakub dari keempat istrinya yang ikut serta bersamanya
ke Mesir adalah enam puluh enam orang. Jumlah ini tidak termasuk
menantu-menantu perempuan. 27 Jumlah keseluruhan keturunan Yakub
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bila ditambah dua anak Yusuf yang lahir di Mesir bersama keturunan
mereka adalah tujuh puluh orang.

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

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

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

47
Rajamengizinkan rombongan Yakub tinggal di Gosyen

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

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

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

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

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

9 JawabYakub, “Hambamu ini sudahmenjalani hidupyangpenuhkesusa-
han sebagai pengembara selama seratus tiga puluh tahun. Sangat singkat
dibandingkan dengan kehidupan nenek moyang saya yang hidup sebagai
pengembara.” 10 Sebelum pamit, Yakub mengucapkan berkat perpisahan
kepada raja.
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11 Sesudah itu Yusuf membantu bapak dan saudara-saudaranya untuk
menetap di tanah terbaik di Mesir, di wilayah kota Rameses,* sesuai
perintah raja. 12 Yusuf memberikan bahan makanan yang cukup untuk
bapaknya, saudara-saudaranya serta seluruh sanak saudaramerekahingga
ke yang palingmuda.

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

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

16Yusuf menjawab, “Kalaumemang kalian tidak punya uang, berikanlah
ternak kalian sebagai pembayaran.” 17Lalu mereka pun membawa ternak
mereka kepada Yusuf untuk ditukar sebagai pembayaran, dan Yusuf mem-
berikanbahanmakanan. Ada yangmembawakuda, keledai, sapi, kambing,
dan domba. Yusuf punmemberimereka bahanmakanan sebagai gantinya.
Hal ini berlaku sepanjang tahun itu.

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

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

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

* 47:11 Rameses Kota Rameses dibangun pada zaman Musa di wilayah Gosyen, terletak di muara
sungai Nil. Lihat catatan di Kej. 45:10. † 47:21 perbedaan tekstual Seperti banyak terjemahan
lain, TSI mengikuti Septuaginta di ayat ini. Teks Masoret menuliskan, “Lalu mengenai rakyat, Yusuf
memindahkanmereka ke kota-kota di Mesir, dari ujung yang satu sampai ke ujung yang lain.”
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25Rakyat menjawab, “Tuan sudahmenyelamatkan nyawa kami! Semoga
kamidapatberkenandihadapanTuan. Kamipunakanmenjadibudakraja.”
26Maka Yusuf menjadikan hal itu sebagai undang-undang yang hingga kini
masih berlaku di Mesir, yaitu dua puluh persen dari semua hasil panen
adalahmilik raja. Hanya tanahmilik para imam yang tidak dimiliki raja.

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

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

48
Yakubmemberkati Efraim danManasye

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

3 Berkatalah Yakub kepada Yusuf, “Allah Yang Mahakuasa datang
kepadaku di Luz, di tanah Kanaan, dan memberkati aku. 4 Dia berkata
kepadaku, ‘Aku akan memberimu keturunan yang banyak. Mereka akan
bertambah banyak dan akan menjadi bangsa yang besar. Aku akan
memberikan tanah ini kepada keturunanmu untuk menjadi milik mereka
selamanya.’ 5Makakedua anakmuyang lahir diMesir sebelumayahdatang
kepadamu, ayah anggap mereka sebagai anak sendiri, sama seperti Ruben
dan Simeon. 6Apabila kamu mempunyai keturunan lagi, maka anak-anak
ituadalahmilikmudanwarisanmerekaakandicatat di bawahkakak-kakak
mereka. 7Danuntukku, ketikaakudalamperjalanandariPadanAram,✡aku
menjadi sangat sedih dengan meninggalnya Rahel di Kanaan, tidak terlalu
jauh dari Efrata, maka aku menguburnya dalam perjalanan ke Efrata.”
(Kota itu sekarang dikenal sebagai Betlehem.)

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

9 Yusuf menjawab bapaknya, “Mereka ini adalah anak-anakku yang su-
dah Allah berikan kepadaku di Mesir.”
Lalu berkatalah bapaknya, “Bawalahmereka kepadaku untuk diberkati.”
10 Penglihatan Yakub sudah rabun karena usianya yang sangat lanjut.

Jadi Yusuf membawa kedua anaknya mendekati Yakub, dan Yakub men-
cium dan memeluk mereka. 11 Yakub berkata kepada Yusuf, “Ayah tidak
menyangka akan dapatmelihat wajahmu lagi. Tetapi sekarang Allah sudah
memperbolehkanku untuk bertemu anak-anakmu juga!”

✡ 47:29 Kej. 24:2 ✡ 48:7 Kej. 35:19-20
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12 Lalu Yusuf melepaskan anak-anaknya dari pangkuan Yakub. Dia
bersujud di hadapan bapaknya. 13Yusufmengatur posisi kedua anaknya di
hadapan Yakub. Dengan tangan kanannya, Yusuf menaruh Efraim supaya
berhadapan dengan sisi kiri Yakub, dan dengan tangan kirinya, Yusuf
menaruh Manasye supaya berhadapan dengan sisi kanan Yakub. 14 Tetapi
Yakub dengan tangan kanannya menjamah kepala Efraim, anak bungsu
yang berada di sisi kirinya. Dan dengan tangan kirinya, dia menjamah
kepala Manasye, anak yang sulung yang ada di sisi kanan.

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

yaitu Allah yang sudah menggembalakan aku setiap hari selama
hidupku

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

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

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

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

19 Tetapi Yakub menolak dan berkata, “Aku tahu, Yusuf, aku tahu. Ke-
turunan Manasye akan menjadi suatu bangsa yang hebat. Walaupun
demikian, Efraim akan menjadi bangsa yang lebih hebat, dan jumlah ke-
turunannya akan menjadi banyak bangsa.” 20 Maka pada hari itu Yakub
memberkati mereka, “Mulai sekarang semua orang Israel akan memakai
nama kalian ketika memberkati seseorang dengan berkata, ‘Semoga Allah
memberkatimu seperti Efraim dan Manasye.’ ” Dengan demikian, Yakub
mendahulukan Efraim daripadaManasye.

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

49
Pesan terakhir Yakub bagi anak-anaknya

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

Kamu yang seharusnya paling dihormati
dan yang terkuat dari semua anakku.
4Tetapi kamu tidakdapat dikendalikan, bagaikanbanjir yang tidakbisa
dibendung.

Kamu sudah melakukan dosa yang sangat memalukan dengan
meniduri salah satu istriku!
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Karena itu kamu dan keturunanmu tidak akanmenjadi yang terutama
lagi,

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

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

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

Keturunanmu akanmenaklukkanmusuh-musuh.
Anak-anakku yang lain akan sujud di hadapanmu.
9Kekuasaan suku Yehuda bagaikan seekor singa muda yang beristira-
hat sesudahmembunuh dan puas memakanmangsanya.

Tidak ada seorang pun yang akan berani mengganggu kalian.
10Tongkat kerajaan tidak akan diambil dari suku Yehuda,
dan keturunannya akanmemerintah
hingga tiba saatnya seorang akandatang yang berhakmemiliki tongkat
kerajaan itu.

Dialah penguasa yang akan ditaati oleh segala bangsa.*
11Dia akanmengikat keledainya pada tanaman anggur pilihan,
dan mencuci pakaiannya dalam air anggur yang berwarna merah
darah.

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

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

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

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

makakalianakan terpaksamembawabebanpadapunggungkaliandan
bekerja sebagai budak.

* 49:10 seorang … penguasa … Nubuat dalam ayat ini dipenuhi dalam Raja Daud, lalu mendapat
penggenapan sempurna oleh Kristus Yesus. Kristus adalah penggenapan dari berbagai nubuatan
tentang seorang raja dari keturunan Raja Daud, yang berasal dari suku Yehuda (Yes. 11:1-10; 2Sam.
7:12-6; 1Taw. 17:11-14; Yer. 33:15-17). TSI sengaja tidak menggunakan huruf besar untuk kata
‘seorang’ dan ‘penguasa’, karena semua orang yang mendengar Yakub, dan bahkan Musa ketika
menulis cerita ini, tidak tahu bahwa Penguasa yang dimaksudkan adalah ilahi. Baris ketiga dalam
ayat ini sangat sulit ditafsirkan dalam Teks Masoret. Seperti banyak terjemahan (termasuk TB), TSI
menerjemahkan arti baris ini sesuai yang terdapat dalam Septuaginta. † 49:12 kiasan-kiasan
dalam ayat 11-12 Kiasan-kiasan ini menunjukkan bahwa penguasa dari keturunan Yehuda akan
diberkati dengan kemakmuran dan kesehatan. Ayat ini tidak berarti bahwamata penguasa tersebut
merah karena terlalu banyakminum anggur.
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16Untuk Dan, kamu dan keturunanmu akanmengadili suku kalian sendiri‡
dan hidup seperti suku-suku lain di bangsa Israel.

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

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

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

19Sesudah itu, Yakubmelanjutkanmenyatakan tentangmasa depan bagi
bagi para keturunannya yang lain.

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

20Asyer, kamudan keturunanmuakanmenghasilkan bahanmakanan yang
melimpah dan bermutu tinggi, yang pantas disajikan bagi para raja.

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

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

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

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

24Namun busur kalian tetap kokoh dan lengan kalian tetap kuat.
Kekuatan kalian adalah kekuatan dari Yang Mahakuasa, Allah dan
Pelindung Yakub.

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

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

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

Biarlah semua berkat ini akan dilimpahkan di atas kalian, suku Yusuf.
Kalianakanmemimpindi antara saudara-saudaramusesamabangsa
Israel.

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

28Demikianpesan-pesan terakhir yangdisampaikanYakubkepadakedua
belas suku Israel. Dia memberkati mereka dengan berkat yang sesuai bagi
merekamasing-masing.

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

dah dekat waktunya bagiku untuk mengikuti nenek moyangku dalam ke-
matian. Kuburkanlahakubersamanenekmoyangkudi guayangdibeli oleh
‡ 49:16 mengadili … Arti nama Dan adalah ‘diamengadili’ (Kej. 30.6). Yakub bernubuat bahwa suku
Dan akan hidup sesuai namanya.
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Abrahamdari Efron orangHet. 30Gua itu beradadiMakpela, tidak jauhdari
HebrondiKanaan. Abrahammembeli ladang itudariEfronuntukdijadikan
sebagai kuburan keluarga. 31 Abraham dan istrinya Sara dikuburkan di
sana, juga Isak dan istrinya Ribka. Dan di sanalah aku menguburkan Lea.
32Lahan dan gua itu dibeli dari orang Het. Kuburkanlah aku di sana.”

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

50
Jenazah Yakub diawetkan

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

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

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

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

ruh rombongan yang sudah ikut mengantar jenazah kembali ke Mesir.
15 Setelah bapak mereka sudah tiada, saudara-saudaranya takut terhadap

* 50:11 Tempat Orang-orang Mesir Berkabung Nama tersebut dalam bahasa Ibrani adalah ‘Abel
Mizraim’.
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Yusuf dan mereka berkata-kata, “Bagaimana kalau Yusuf masih menyim-
pan dendam atas semua perbuatan jahat yang dulu kita lakukan terhadap-
nya?” 16Makamereka bersepakat untukmengirim permohonan ini kepada
Yusuf, “Sebelum ayahmeninggal, 17diamemberi pesan untuk disampaikan
kepadamu begini, ‘Aku meminta Yusuf mengampuni semua perbuatan
jahat yang pernah saudara-saudaramu lakukan terhadapmu.’ Jadi kami,
saudaramu, yang sama seperti engkau menyembah Allah daripada ayah
kita, memohon agar engkau bersedia mengampuni kami.” Maka menang-
islah Yusuf ketika menerima pesan itu. 18 Saudara-saudaranya datang dan
sujud sampai muka ke tanah di hadapan Yusuf sambil berkata, “Kami ini
adalah hambamu.”

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

Kematian Yusuf
22Yusuf dan saudara-saudaranya bersama keluargamereka tetap tinggal

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

24Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, “Kematianku sudah dekat,
tetapi Allah akanmenyertai kalian danmemimpin kalian keluar dari Mesir
untuk kembali ke tanah yang sudah dijanjikan-Nya kepada Abraham, Isak,
dan Yakub.

25 Jadi aku mohon kalian bersumpah: Ketika Allah membawa kalian
keluar dariMesir untuk kembali keKanaan, kalianharusmembawa tulang-
tulangku untuk dikuburkan di sana.” 26Yusufmeninggal diMesir pada usia
110 tahun. Lalu jenazahnya diawetkan dan dimasukkan ke dalam peti.
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Keluaran

Umat Israel ditindas diMesir
1 Inilah kelanjutan cerita tentang keluarga Yakub yang pindah

bersamanya ke Mesir. Sesuai nama baru Yakub, mereka disebut umat
Israel. Nama-nama anaknya adalah

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

5 Jumlah keluarga Yakub pada waktu itu adalah tujuh puluh orang, terma-
suk Yusuf, yang sudah lama berada di Mesir.

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

8 Setelah beberapa generasi berlalu, seorang raja baru yang tidak tahu
apa-apa tentang kisah Yusuf* mulai berkuasa atas seluruh Mesir. 9 Raja
itu berkata kepada para pejabatnya, “Lihatlah, orang-orang Israel sudah
terlalu banyak, dan karena itu mereka sudah lebih kuat daripada kita.
10 Kalau suatu saat musuh menyerang kita, bisa saja mereka bergabung
denganmusuh-musuhkita, lalumelawankita danmeninggalkannegeri ini.
Karena itu kita harus mencari cara mengendalikan mereka supaya tidak
bertambah banyak.”

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

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

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

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

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

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

2
KelahiranMusa

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

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

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

8 Jawabputri raja, “Baiklah.” Makagadis itupergi danmemanggil ibubayi
itu.

9 Dan putri raja berkata kepada ibu itu, “Bawalah dan rawatlah bayi
ini bagi saya. Saya akan membayar kamu untuk itu.” Maka ibu tersebut
membawa bayinya danmerawatnya.
† 1:15 Israel Secara harfiah dalam teks sumber menuliskan ‘Ibrani’. Nama Ibrani dapat dianggap
identik dengan bangsa Israel, dan kata Ibrani menjadi nama untuk bahasa mereka. TSI mener-
jemahkan kata ‘Ibrani’ sebagai ‘Israel’ ketika mengacu kepada bangsa, dan tetap menggunakan
‘Ibrani’ ketikamengacu kepada bahasa. Lihat catatan di Kej. 11:14. * 2:3 ter Lihat catatan kaki di
Kej. 6:14.
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10Ketikaanak itu sudahberhentimenyusu, ibunyamembawadiakembali
kepada putri raja. Putri raja mengangkat anak itu sebagai anaknya sendiri
dan menamainya Musa, dengan berkata, “Aku sudah mengangkatnya dari
air.”†

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

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

13 Keesokan harinya, Musa keluar lagi dan melihat dua orang Israel
sedangberkelahi. Laludiabertanyakepadaorangyangbersalah, “Mengapa
kamumemukuli sesamamu orang Israel?”

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

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

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

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

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

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

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

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

pemerintahan raja baru, bangsa Israel tetap saja sengsara dan ditindas
† 2:10 namaMusa Bunyi ucapan namaMusa dalam bahasaMesir mirip dengan bunyi ucapan yang
berarti ‘anak dari’. Tetapi dalam bahasa Ibrani, bunyi ucapan tersebut mirip dengan bunyi ucapan
yang berarti ‘diangkat’. ‡ 2:15-16 Rehuel Dalam teks sumber pasal ini, nama Rehuel pertama kali
disebut di ayat 18. Tetapi untuk alasan kejelasan dan kewajaran, TSI memindahkan nama Rehuel
kepada ayat ini. Nama Rehuel berarti ‘sahabat Allah’. Rehuel memiliki nama lain, yaitu Yitro, yang
mulai digunakan di pasal 3 dan seterusnya. § 2:22 nama Gersom Dalam bahasa Ibrani bunyi
ucapan nama Gersommirip dengan bunyi ucapan yang berarti ‘pendatang’.
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sebagai budak. Mereka tetap berseru meminta tolong karena perbudakan
mereka, dan seruan mereka didengar Allah. 24 Allah mendengar semua
keluhanmereka danmengingat perjanjian-Nya denganAbraham, Isak, dan
Yakub. 25 Allah melihat penderitaan bangsa Israel dan Dia peduli dengan
mereka.

3
Semak belukar yang berapi tetapi tidak terbakar

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

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

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

7 Kemudian TUHAN berkata, “Aku benar-benar sudah melihat penin-
dasan umat-Ku di Mesir danmendengar seruanmereka atas perlakuan ke-
jam para mandor terhadap mereka. Aku mengetahui penderitaan mereka,
8 dan Aku datang untuk membebaskan mereka dari tangan orang Mesir.
Aku akan memimpin mereka keluar dari negeri itu dan membawamereka
ke negeri yang baik dan luas, dan yang berlimpah dengan hasil alam,§ yaitu
ke negeri orang Kanaan, Het, Amori, Feris, Hewi, dan Yebus. 9 Seruan umat
Israel sudah sampai kepada-Ku, danAku sudahmenyaksikanbetapa kejam-
nyaorangMesirmenindasmereka. 10Sekarang, pergilah. Akumengutusmu
pergi menghadap raja Mesir untuk membawa umat-Ku, keturunan Israel,
keluar dari Mesir.”

* 3:1 Yitro Mertua Musa memiliki dua nama, Yitro dan Rehuel. Lihat catatan di Kel. 2:18. † 3:1
Gunung Sinai Secara harfiah, ‘Horeb’. TSI selalu menerjemahkan ‘Horeb’ dengan ‘Gunung Sinai’,
karena nama itu lebih dikenal oleh para pembaca zaman sekarang. ‡ 3:2 malaikat yang dikirim
TUHAN Salah satu ciri khas kitab Kejadian dan Keluaran adalah bahwa penulis sering menyebut
‘malaikat’ untuk menghindari penyebutan langsung bahwa Allah yang melakukan sesuatu yang
dapat dilihat secara fisik. Sebagai contoh, malaikat menampakkan diri di ayat ini, tetapi di ayat
4 dan 6, TUHAN yang melihat Musa mendekat dan yang berkata, “Akullah Allah.” Penulis tidak
selalu konsisten dalamhal ini. Kadang-kadang kegiatan dalamayat yang satu disebut dilakukan oleh
malaikat, tetapi di tempat laindisebut dilakukanolehAllah sendiri, dan sebaliknya. TSI akanmenulis
pelaku sesuai yang tertulis dalam bahasa sumber. Ciri khas ini juga dapat dilihat dalam Kej. 16:9-14;
22:11-18; 23:20-23; 31:11-13; Kel. 13:14-15, 13:21-22; 14:19-24; 32:34; 33:2; 48:16. § 3:8 berlimpah
denganhasil alamBagian inimerupakankata kiasandalambahasa Ibrani yang kalau diterjemahkan
secara harfiah berarti ‘mengalir dengan susu danmadu’. ‘Susu’ menggambarkan bahwa tanah akan
baik untuk beternak, dan ‘madu’ menggambarkan bahwa tanah akan baik untuk bercocok tanam.
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11 Jawab Musa kepada Allah, “Siapakah saya? Saya bukanlah siapa-
siapa. Bagaimana saya bisa menghadap raja dan membawa keturunan
Israel keluar dari Mesir?”

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

13Musa menjawab, “Kalau saya pergi menemui umat Israel dan berkata
kepada mereka, ‘Allah nenek moyang kita sudah mengutus saya kepada
kalian,’ tentumerekaakanbertanya, ‘Siapakahnamanya?’ Maka sayaharus
menjawab apa?”

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

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

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

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

4
TUHANmemberi kuasa kepadaMusa

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

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

melemparkan tongkatnyake tanah, dan tongkat ituberubahmenjadi seekor
ular. Musa pun lari menjauh.
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4 Tetapi TUHAN berkata kepada Musa, “Ulurkanlah tanganmu dan pe-
ganglahekornya.” LaluMusapunmengulurkan tangannyadanmenangkap
ekor ular itu, dan ular itu berubah kembali menjadi tongkat.

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

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

8 TUHAN berkata, “Jika mereka tidak percaya kepadamu atau tidak
mengindahkan keajaiban pertama yangAkuberikan,mereka akanpercaya
pada keajaiban yang kedua. 9 Apabila mereka tidak percaya kedua kea-
jaiban itu dan tidak menuruti perkataanmu, ambillah air dari Sungai Nil
dan tumpahkan air itu ke tanah. Air itu akan berubahmenjadi darah.”

10TetapiMusaberkata kepadaTUHAN, “YaPenguasaku, saya tidakpandai
berbicara, sejak dulu maupun ketika TUHAN berbicara dengan saya, sebab
cara bicaraku lambat dan tidak lancar.”

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

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

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

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

“Kembalilah ke Mesir, karena semua yang ingin membunuhmu sudah
mati.” MakaMusamemohon diri kepadamertuanya, Yitro, “Izinkanlah aku
kembali ke Mesir untuk mencari tahu apakah saudara-saudaraku masih
hidup.”
Jawab Yitro, “Baik, pergilah. Semoga kamu selamat dalam perjalanan.”
20 Maka Musa menaikkan istri dan anak-anaknya di atas keledai untuk

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

* 4:20 tongkat … Secara harfiah, ‘tongkat Allah’.
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21 TUHAN berkata kepada Musa, “Aku sudah membuat kamu mampu
melakukan keajaiban-keajaiban. Ketika kamu sudah di Mesir, lakukanlah
keajaiban itu di hadapan raja Mesir. Tetapi Aku akanmengeraskan hatinya
sehingga dia tidak akan membiarkan umat-Ku pergi. 22 Lalu berkatalah
kepadanya, ‘Inilah perkataan TUHAN: Umat Israel itu bagaikan anak-Ku
yang sulung. 23Dan Aku sudah menyuruh kamu untuk membiarkan anak-
Ku itu pergi menyembah-Ku. Jika kamu menolak, maka Aku akan mem-
bunuh anakmu yang sulung!’ ”

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

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

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

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

5
Musa danHarunmenghadap rajaMesir

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

† 4:24 TUHAN … bermaksud membunuhnya Cerita di ayat 24-26 selalu menimbulkan pertanyaan,
“Mengapa TUHANmaumembunuh orang yang baru saja Dia utus?” Kita tidak diberi informasi yang
pasti tentang hal ini, tetapi ini dapat diajukan sebagai salah satu jawaban: Musa sekarang kembali ke
Mesir karena diutus untuk memimpin umat Israel, yang TUHAN anggap anak sulung-Nya. Padahal
Musa sendiri belum menaati perintah yang diberikan kepada Abraham yang diwarisi oleh umat
Israel— yaitu setiap anak laki-laki harus disunat untuk menunjukkan bahwa dia termasuk dalam
perjanjian Allah kepada Abraham dan keturunannya. (Kej. 17:10-14) Waktu Sipora menyentuh kaki
Musa dengan kulit khatan anak mereka yang dipotong, itu merupakan tanda bahwa sunat yang dia
lakukan itu dianggap atas nama Musa. ‡ 4:25-26 perkataan Sipora Secara harfiah perkataan
Sipora dapat diterjemahkan “Engkau adalah pengantin berdarah bagiku.” Tim penerjemah Albata
menyadari bahwa maksud kutipan Sipora kurang jelas dalam TSI. Hal itu disebabkan karena arti
kalimat dalam bahasa sumber juga tidak dapat dipastikan. Salah satu tafsiran ditunjukkan dalam
catatan untuk ayat 24.
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2 Tetapi raja Mesir menjawab, “Siapakah Tuhan itu sehingga saya harus
mematuhi perintahnya* dan membiarkan umat Israel pergi? Saya tidak
mengenal Tuhan, dan saya juga tidak akanmembiarkan umat Israel pergi!”

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

4Namun raja Mesir berkata kepadamereka, “Musa dan Harun, mengapa
kalian mengganggu para budak yang sedang berkerja? Kalian harus tetap
bekerja! 5 Jumlah bangsamu sekarang sangat banyak, dan sekarang kalian
sengaja membuat mereka berhenti bekerja!”

Bangsa Israel semakin ditindas
6Padahari itu juga, rajaMesirmemerintahkanpara kepalamandorMesir

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

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

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

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

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

19 Para mandor Israel menyadari bahwa mereka menghadapi masalah
berat ketika diberitahu bahwa jumlah batu bata yang harusmereka penuhi

* 5:2 penggunaanhurufkecil Penggunaanhurufkecil danbesaruntukyang ilahi dalamTSIberubah
sesuaikepercayaanorangyang sedangberbicara. Di ayat ini rajaMesirmenganggapMusadanHarun
menyebut nama dewa umat Israel, dan sudah jelas dia tidak percaya kepada TUHAN.
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tetap sama dan tidak dikurangi. 20 Sesudah pertemuan dengan raja Mesir,
para mandor Israel itu bertemu dengan Musa dan Harun yang sedang me-
nunggu mereka keluar. 21Mereka berkata kepada Musa dan Harun, “Biar-
lah TUHAN sendiri yang mengadili dan menjatuhkan hukuman kepada
kalian berdua, karena kalian sudah membuat kami semakin dibenci oleh
raja dan para pejabatnya! Kalian sudah memberi mereka alasan untuk
menghabisi kami!”

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

6
TUHAN berjanji akanmembebaskan umat Israel

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

2 TUHAN berkata lagi kepada Musa, “Akulah TUHAN. 3 Aku yang sudah
menyatakan diri kepada Abraham, Isak, dan Yakub sebagai Allah Yang
Mahakuasa, tetapi Aku tidak memperkenalkan nama-Ku, TUHAN, kepada
mereka. 4 Aku juga sudah membuat perjanjian dengan mereka. Aku
berjanji akanmemberikan kepadamereka negeri Kanaan, dimanamereka
dulu hidup sebagai pendatang. 5 Aku juga sudah mendengar keluh ke-
sah umat Israel yang diperbudak bangsa Mesir, dan Aku ingat kepada
perjanjian-Ku.

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

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

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

12 Musa menjawab, “Tetapi selama ini umat Israel pun tidak menden-
garkan aku, apalagi raja Mesir! Dia pasti tidak akan mendengarkan aku,
orang yang tidak pandai bicara ini!”

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

Garis keturunanMusa danHarun
* 6:1 penomoran ayat Dalam edisi cetakan TB, ayat ini terdapat di pasal 5, ayat 24. Lihat Prakata TSI
tentang penomoran ayat.
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14Berikut ini adalah nama-nama kepala keluarga keturunan Yakub.
Anak sulungnya adalah Ruben. Anak-anak Ruben bernama Henok, Palu,
Hesron dan Karmi. Keturunanmerekamasing-masingmenjadimarga-
marga dalam suku Ruben.

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

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

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

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

19Anak-anakMerari bernamaMahli danMusi.
Demikianlah marga-marga dalam suku Lewi sesuai garis keturunan
mereka.

20Amrammenikah dengan saudara perempuan ayahnya bernama Yoke-
bet. Mereka mempunyai dua anak laki-laki, Harun dan Musa. Amram
hidup selama 137 tahun.

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

24 Anak-anak Korah bernama Asir, Elkanah dan Abiasaf. Keturunan
merekamasing-masingmenjadi marga-marga Korah.

25 Eleazar, anak Harun, menikah dengan salah satu anak perempuan
Putiel. Dia melahirkan Pinehas.

Itulah nenekmoyang keluarga-keluarga Lewi sesuai marga keturunannya.

26Harun dan Musa itulah yang diperintahkan TUHAN untuk membawa
umat Israel keluar dari tanah Mesir, dalam rombongan besar menurut
pasukan-pasukanmereka.† 27Merekalah yang berbicara kepada raja Mesir
untukmembawa umat Israel keluar dari tanahMesir.

28TUHANberkata kepadaMusadiMesir, 29“AkulahTUHAN!Beritahukan-
lah kepada raja Mesir segala pesan yang Aku sampaikan kepadamu.”

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

7
AllahmempersiapkanMusa untukmenghadap rajaMesir

1 TUHAN berkata kepada Musa, “Lihatlah, Aku mengangkatmu men-
jadi seperti Allah bagi raja Mesir, dan kakakmu Harun akan menjadi
seperti nabimu. 2 Kamu akan mengatakan semua yang Aku perintahkan
kepadamu, dan Harun akan menyampaikan kepada raja untuk mem-
biarkan umat Israel keluar dari negerinya. 3Tetapi Aku akanmengeraskan
hati raja. Sekalipun Aku membuat berbagai macam keajaiban-Ku di Mesir,
† 6:26 pasukan-pasukan mereka Ini pertama kalinya kedua belas suku Israel disebut sebagai
‘pasukan-pasukan’. Istilahmiliter yang digunakandalambahasa IbranimenggambarkanumatAllah
sebagai kesatuan tempur, dan juga menggambarkan keberangkatan dari Mesir yang teratur dan
tertib.
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4 dia tetap tidak akan mendengarkanmu. Maka dengan kuasa-Ku, Aku
akan menghukum berat bangsa Mesir, dan akan membawa kedua belas
suku umat-Ku keluar dari sana dalam rombongan besar, menurut pasukan-
pasukan mereka.* 5 Dan orang-orang Mesir akan tahu bahwa Akulah
TUHAN, ketika Aku menghukum Mesir dengan kuasa-Ku dan membawa
keluar umat-Ku Israel dari antaramereka.”

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

Tongkat Harun berubahmenjadi ular
8Lalu TUHAN berkata kepadaMusa danHarun, 9 “Jika rajaMesir berkata

kepadakalian, ‘Buktikanlahdiri kaliandenganmelakukankeajaiban,’maka
katakanlah kepada Harun, ‘Ambillah tongkatmu dan lemparkanlah ke
tanah di hadapan raja.’ Maka tongkat itu akan berubahmenjadi ular.”

10MakaMusa dan Harunmenghadap raja danmelakukan sesuai dengan
yang diperintahkan TUHAN. Harun melemparkan tongkatnya di hada-
pan raja dan para pejabatnya,† dan tongkat itu berubah menjadi ular.
11Kemudian raja memanggil orang-orang pintar dan para ahli sihir untuk
menghadap, dan mereka juga melakukan hal yang sama dengan menggu-
nakan keahlian mereka. 12 Setiap mereka pun melemparkan tongkatnya
masing-masing, dan tongkat-tongkat itu berubah menjadi ular. Tetapi ular
dari tongkat Harun menelan semua ular mereka. 13Meski demikian, raja
tetapmengeraskan hatinya, seperti yang sudah dikatakan TUHAN.

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

hati. Dia tetap menolak untuk membiarkan umat Israel pergi. 15 Karena
itu besok pagi datanglah kepadanya pada waktu biasanya dia pergi ke tepi
sungai Nil. Ketika kamu melihatnya berjalan menuju sungai, tunggulah di
dekat sungai untuk menemuinya. Bawalah tongkat yang berubah menjadi
ular dalam tanganmu. 16 Dan katakanlah kepadanya, ‘TUHAN Allah umat
Israel sudahmengutus saya untuk menyampaikan kepadamu, “Biarkanlah
umat-Ku pergi supayamereka dapat menyembah-Ku di padang belantara.”
Tetapi sampai sekarang engkau tetap tidak mau mendengarkan. 17 Jadi be-
ginilah kata TUHAN, “Dengan ini engkau akan tahubahwaAkulah TUHAN.”
Lihatlah! Aku akan memukul permukaan air sungai Nil dengan tongkat
yang di tanganku ini, dan airnya akan berubah menjadi darah. 18 Ikan di
sungai akanmati sehingga airnya akanberbaubusukdanorangMesir tidak
dapat meminumnya.’ ”

19Lalu TUHANberkata kepadaMusa, “Katakanlah kepadaHarun, ‘Ambil-
lah tongkatmudanulurkanlahkeatas segalamacamperairandiMesir— ter-
masuk sungai-sungai, aliran air, kolam-kolam dan tempat-tempat menam-
pung air— agar semuanya itu berubah menjadi darah. Akan ada darah di
seluruh negeri Mesir, bahkan dalam tempat penyimpanan air yang terbuat
dari kayumaupun batu.”

20Musa danHarunmelakukan apa yang sudah diperintahkan TUHAN. Di
depan mata raja dan para pejabatnya, Harun mengangkat tongkatnya dan
memukul air sungai Nil, maka semua air itu berubahmenjadi darah. 21Dan
matilah ikan-ikan di sungai itu, sehingga airnya berbau busuk dan orang
Mesir tidak dapat meminum air sungai itu. Di seluruh Mesir ada darah.
* 7:4 pasukan-pasukan Lihat 6:26 dan catatan kakinya. † 7:10 pejabatnya Pada zaman ini di
Mesir, hampir semua pejabat adalah kerabat raja.
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22 Namun para ahli sihir Mesir juga melakukan hal yang sama dengan
menggunakan keahlianmereka. Maka raja tetapmengeraskan hatinya dan
tidak mendengarkan mereka seperti apa yang sudah dikatakan TUHAN.
23 Raja berpaling dan kembali ke istananya tanpa menghiraukan apa yang
sudah terjadi. 24Seluruh rakyatMesirmenggali lubang di sepanjang sungai
Nil untuk mencari air yang bisa diminum, karena mereka tidak dapat
meminum air sungai itu.

Bencana kedua: Katak
25 Tujuh hari pun berlalu setelah TUHAN mengubah air sungai Nil men-

jadi darah.

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

sampaikan kepadanya, ‘Inilah yang dikatakan TUHAN, “Biarkanlah umat-
Ku pergi supaya mereka dapat menyembah-Ku. 2 Kalau engkau menolak,
Aku akanmemenuhi negerimu dengan katak. 3Sungai Nil akan penuh den-
gan katak, dan katak-katak itu akan memasuki istanamu, kamar tidurmu,
tempat tidurmu, rumah-rumah para pejabatmu dan seluruh rakyatmu,
bahkan ke dalam semua tempat pembakaran makanan, dan juga ke dalam
peralatanmasak kalian. 4Katak-katak itu akanmelompat ke atas tubuhmu,
dan ke atas tubuh seluruh pegawaimu dan rakyatmu.” ’ ”

5 Kemudian TUHAN berkata kepada Musa, “Sampaikan kepada Harun
untuk mengulurkan tongkat yang ada di tangannya ke atas sungai-sungai,
aliran air, dan kolam. Buatlah katak-katak bermunculan memenuhi selu-
ruh tanahMesir!” 6Maka Harunmengulurkan tongkatnya ke atas perairan
Mesir, lalu katak-katak keluar dan menutupi seluruh Mesir. 7 Akan tetapi
para ahli sihir negeri itu juga melakukan hal yang sama dengan keahlian
mereka, dan katak-katak pun keluar memenuhi Mesir.

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

9 Jawab Musa, “Tentukanlah waktunya, maka saya akan berdoa kepada
TUHANdanmemohon agar semua katak itu dilenyapkan darimu, dari para
pegawaimu, dari rakyatmu, dan juga dari rumah kalian. Katak hanya akan
berada di sungai Nil.”

10 Jawab raja itu, “Paling lama besok.”
Maka Musa berkata, “Baik, akan dipenuhi sesuai permintaanmu, agar

kalian tahubahwa tidakadadewayang seperti TUHANAllahkami. 11Katak-
katak ituakanmenyingkirdarimu, dariparapejabatmu, dari rakyatmu, dan
dari rumah kalian. Katak hanya akan tinggal di sungai Nil.”

12LaluMusa danHarun pergi meninggalkan raja. Sesuai janjinya kepada
raja Mesir, Musa berseru dalam doanya kepada TUHAN, meminta ben-
cana katak disingkirkan. 13 Dan TUHAN mengabulkan apa yang diminta
Musa. Katak yang ada di setiap rumah, halaman, dan ladang mati semua.
14 Kemudian orang Mesir mengumpulkan bangkai katak itu, dan seluruh
negeri berbau busuk. 15Namun ketika raja melihat bahwa mereka sudah
terbebas dari katak-katak itu, dia kembali mengeraskan hatinya dan tidak
mau lagi mendengarkanmereka, seperti yang dikatakan TUHAN.

Bencana ketiga: Agas
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16 Kemudian TUHAN berkata kepada Musa, “Katakanlah kepada Harun,
‘Angkatlah tongkatmu dan pukullah ke tanah, maka debu akan berubah
menjadi agas* yang akan memenuhi seluruh negeri Mesir.’ ” 17Dan terjadi-
lah demikian. Harun mengulurkan tongkat yang ada di tangannya dan
memukulkannya ke tanah yang berdebu, maka semua debu di seluruh
Mesir berubahmenjadi agas danmenghinggapi semua orang dan binatang.
18 Agas itu menghinggapi manusia maupun binatang. Para ahli sihir
berusaha dengan seluruh kemampuan mereka untuk melakukan hal yang
sama, namunmereka gagal membuat agas dari debu.

19Lalu para ahli sihir berkata kepada raja, “Ini pasti perbuatan Allahnya
Musa dan Harun!” Tetapi seperti yang TUHAN sudah katakan sebelumnya,
raja tetap bersikeras dan tidakmaumendengarkanmereka.

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

pagi-pagi sekali, dan pergilah menghadap raja ketika dia turun ke sun-
gai. Sampaikanlah kepadanya, ‘Beginilah perkataan TUHAN kepadamu,
“Biarkanlah umat-Ku pergi, supayamereka dapatmenyembah-Ku. 21Kalau
engkau tidak membiarkan umat-Ku pergi, Aku akan mengirimkan keru-
munan lalat kepadamu, kepada semua pejabatmu serta rakyatmu, dan ke
dalam rumah kalian. Semua rumah orang Mesir akan dipenuhi dengan
kerumunan lalat, bahkan tanah di mana kalian berdiri pun akan dipenuhi
dengan lalat. 22 Akan tetapi pada hari itu, Aku akan membedakan tempat
di mana umat-Ku tinggal di Gosyen. Di sana akan bebas dari kerumunan
lalat, agar engkau tahu bahwa Aku, TUHAN, ada di negeri ini. 23Aku akan
membedakan antara umat-Ku dan rakyatmu. Keajaiban ini akan terjadi
besok.” ’ ”

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

25 Sesudah itu, raja memanggil Musa dan Harun, dan berkata, “Pergilah,
persembahkanlah kurban bagi Allah kalian, tetapi di dalamnegeri ini saja.”

26 Namun Musa menjawab, “Kami tidak dapat melakukan itu, karena
memberikan persembahan kurban bakaran bagi TUHANAllah kamimeru-
pakan suatu kegiatan yang menjijikkan bagi orang Mesir. Apabila kami
melakukan hal itu di depan mereka, maka mereka pasti melempari kami
denganbatu. 27Untukmembuatpersembahan sesuai perintahTUHANyang
kamisembah, kamiharusmelakukanperjalananselamatigaharikepadang
belantara.”

28 Raja menanggapinya dengan berkata, “Saya akan memperbolehkan
kalian pergi untuk mempersembahkan kurban bakaran kepada Tuhan
Allah kalian, di padang belantara, namun jangan pergi terlalu jauh. Dan
sayaminta kalian berdoa bagi saya.”

29 Lalu Musa berkata, “Saya akan meninggalkanmu dan akan memohon
kepadaTUHANagarbesokkerumunan lalatmeninggalkanengkau, parape-
jabatmu, dan rakyatmu. Namun kali ini, janganlah raja berbuat curang lagi
dengan melarang bangsa Israel pergi mempersembahkan kurban kepada
TUHAN!”

* 8:16 agas Kata dalambahasa Ibrani yang diterjemhkan ‘agas’ adalah sejenis serangga yang sangat
kecil dan sangat mengganggu. Selain ‘agas’ beberapa terjemahan yang lain menggunakan jenis
serangga seperti kutu, nyamuk, dan lalat.
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30MakaMusa pergimeninggalkan raja danberdoa kepada TUHAN. 31Dan
TUHAN melakukan apa yang diminta Musa dengan menghilangkan keru-
munan lalat dari raja, para pejabat serta rakyatnya. Tidak ada seekor pun
lalat yang tertinggal. 32Namun kali ini, raja kembali mengeraskan hatinya
dan tidakmemperbolehkan bangsa Israel pergi.

9
Bencana kelima: Penyakit menular pada binatang

1TUHANberkatakepadaMusa, “Pergilahmenghadaprajadan sampaikan
bahwa TUHAN, Allah umat Israel, berkata, ‘Biarkanlah umat-Ku pergi agar
mereka dapat menyembah-Ku! 2 Jika engkau menolak dan tetap menahan
mereka, 3makadengankuasa-Ku,Akuakanmendatangkanwabahpenyakit
yang sangat parah atas ternakmu, yaitu kuda, keledai, unta, domba, kamb-
ing dan sapi. 4 Tetapi dalam wabah ini Aku akan mengkhususkan ternak
milik umat Israel dari ternak milik orang Mesir. Tidak seekor pun ternak
milikumat Israel yangakanmati.’ ” 5TUHAN jugamenentukanwaktuuntuk
hal itu terjadi. Dia berkata kepadaMusa, “Aku akanmelakukan bencana ini
besok.”

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

Bencana keenam: Bisul bernanah
8 Lalu TUHAN berkata kepada Musa dan Harun, “Ambillah beberapa

genggam abu dari tempat pembakaran, danMusa harusmelemparkan abu
itu ke udara di hadapan raja. 9Abu itu akan menjadi debu halus yang akan
tersebar ke seluruh Mesir dan menyebabkan bisul-bisul bernanah pada
manusia dan binatang di seluruhMesir.”

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

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

pagi dan pergi menghadap raja Mesir. Katakanlah kepadanya, ‘TUHAN
Allah umat Israel berkata, “Biarkanlah umat-Ku pergi agar mereka dapat
menyembah-Ku. 14 Kalau tidak, maka kali ini Aku akan mendatangkan
bencana yang lebih hebat lagi kepadamu, para pegawaimu, dan rakyatmu,
agar engkau tahu bahwa tidak ada yang seperti Aku di seluruh bumi ini.
15 Aku bisa saja menggunakan kuasa-Ku untuk menyerang engkau dan
rakyatmudenganpenyakit, danmelenyapkankaliandaripermukaanbumi.
16 Tetapi Aku membiarkan engkau hidup untuk tujuan ini, yaitu untuk
menunjukkan kuasa-Ku kepadamu. Dan dengan demikian nama-Ku akan
dimuliakan di seluruh bumi. 17 Meskipun demikian, engkau masih saja
sombong dan tidak membiarkan umat-Ku pergi. 18 Besok, sekitar waktu
yang sama seperti sekarang, Aku akan menurunkan hujan es yang sangat
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dahsyat, yang belumpernah terjadi sebelumnya di seluruhMesir. 19Karena
itu, bawalah seluruh ternakkalianyangberadadi padanguntukberlindung
ke tempat yang aman. Setiap orang dan binatang yang masih berada di
padang akanmati tertimpa hujan es!” ’ ”

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

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

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

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

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

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

33KemudianMusameninggalkan raja, pergi ke luar kota danmengangkat
tangannya kepada TUHAN. Maka guntur, hujan es dan hujan pun berhenti.
34Ketika rajamelihatbahwahujan, hujanes, danguntur sudahberhenti, dia
dan para pejabatnya pun berdosa lagi dengan mengeraskan hati mereka,
35 dan raja tetap tidak membiarkan umat Israel pergi, sesuai dengan yang
TUHAN katakan kepadaMusa.

10
Bencana kedelapan: Belalang

1 Kemudian TUHAN berkata kepada Musa, “Pergilah menghadap raja,
karena Aku sudah mengeraskan hatinya dan hati para pejabatnya, supaya
Aku dapat menunjukkan berbagai keajaiban kepada mereka, 2 dan supaya
kamu dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana Aku Allahmu
sudah mempermainkan orang Mesir, dan tentang semua keajaiban yang
sudah Aku tunjukkan kepada mereka. Dengan demikian kamu masing-
masing akan tahu bahwa Akulah TUHAN.”

* 9:32 sekoi Sekoi dalam bahasa Ibrani berarti sejenis gandum dengan nilai rendah. Di Mesir, sekoi
dipanen sesudah panen jelai untuk dijadikan roti. Lihat Kel. 9:32 dan Yes. 28:25.
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3Maka Musa dan Harun pergi menghadap raja dan berkata kepadanya,
“TUHAN Allah umat Israel berkata, ‘Sampai kapankah engkau akan meno-
lak tunduk kepada-Ku? Biarkanlah umat-Ku pergi untuk menyembah-Ku.
4 Apabila engkau tetap menolak, maka besok Aku akan mendatangkan
belalang ke negerimu. 5 Belalang-belalang itu akan menutupi seluruh
daratanMesir, sehingga tanah tidak lagi terlihat. Belalang-belalang itu akan
memakan sisa tanaman yang tidak rusak karena hujan es, juga memakan
setiap pohon yang ada di ladang. 6 Rumah-rumahmu dan semua rumah
pejabat pemerintahanmudanrakyatMesir akandipenuhi denganbelalang.
Orang tua maupun nenek moyang kalian belum pernah melihat hal yang
serupa!’ ” KemudianMusa langsung berbalik danmeninggalkan raja.

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

8KemudianMusadanHarundibawakembali untukmenghadap raja, dan
raja berkata kepada mereka, “Pergilah dan sembahlah Tuhan Allah kalian.
Tetapi siapa di antara kalian yang akan pergi?”

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

10 Tetapi raja menjawab mereka, “Sebaiknya Tuhan menyertai kalian
jika aku sampai mengizinkan kalian pergi membawa para perempuan dan
anak-anak kalian!* Aku tahu kalian sedang menyusun rencana jahat!
11 Tidak bisa! Hanya para laki-laki yang boleh pergi dan menyembah
Tuhan sesuai dengan permintaan kalian!” LaluMusa danHarun diusir dari
hadapan raja.

12 Kemudian TUHAN berkata kepada Musa, “Ulurkanlah tanganmu ke
atas tanah Mesir, maka belalang-belalang akan datang dan menutupi selu-
ruh daratan danmemakan setiap tanaman diMesir yang tidak dirusak oleh
hujan es.

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

16 Raja segera memanggil Musa dan Harun dan berkata kepada mereka
“Saya sudahberdosa terhadapTuhanAllahkaliandan juga terhadapkalian.
17 Saya mohon sekali ini saja, ampunilah dosa saya dan mintalah kepada
Tuhan Allah kalian agar Dia menjauhkan hukumanmaut ini dari saya.”

18Musameninggalkan raja danmemohon kepada TUHAN. 19Dan TUHAN
membalikkan arah angin menjadi angin barat yang kencang yang meniup
belalang-belalang itu ke dalam Laut Merah. Tidak ada seekor pun belalang
* 10:10 Sebaiknya TUHAN … Perkataan raja Mesir ini merupakan ucapan sarkasme. Artinya,
walaupundiamenyebutnamaTUHAN, tetapi sebenarnyadia tidakpercayakepada-Nya, danmaksud
perkataannya ini adalah untukmengejek Dia.
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yang tertinggal di seluruh Mesir. 20Namun TUHAN kembali mengeraskan
hati raja, dan dia kembali melarang umat Israel pergi.

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

langit, maka kegelapan yang sangat dahsyat akan meliputi seluruh negeri
Mesir.” 22 Musa mengangkat tangannya ke langit dan kegelapan menye-
limuti seluruh Mesir selama tiga hari. 23 Rakyat Mesir tidak dapat melihat
satu sama lain dan tidak dapat pergi kemana-mana selama tiga hari. Tetapi
di daerah umat Israel tinggal tidak terjadi kegelapan seperti itu.

24 Raja memanggil Musa dan berkata, “Pergilah dan sembahlah Tuhan.
Perempuan-perempuan dan anak-anak kalian boleh ikut, tetapi semua
ternak kalian harus ditinggalkan di sini.”

25 Jawab Musa, “Engkau harus membiarkan kami membawa kurban
bakaran agar kami mempersembahkannya kepada TUHAN Allah kami.
26 Semua ternak harus kami bawa. Kami tidak akan meninggalkan seekor
pun karena kami harus mempersembahkan sebagian dari ternak kami
kepada TUHANAllah kami, dan kami tidak tahu yangmana yang akan kami
persembahkan kepada TUHAN sebelum kami tiba di sana.”

27 Tetapi TUHAN mengeraskan hati raja, sehingga dia tidak membiarkan
mereka pergi. 28 Raja berkata kepada Musa, “Pergi kamu! Jangan pernah
datang ke hadapan saya lagi, karena pada saat kamu melihat saya, kamu
akanmati!”

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

11
Bencana kesepuluh: Kematianmasal anak sulung

1 TUHAN berkata kepada Musa, “Masih ada satu wabah lagi yang akan
Aku datangkan pada raja Mesir dan rakyatnya. Sesudah itu, raja akan
membiarkan kalian pergi dari Mesir. Waktu dia membiarkan kalian pergi,
berarti dia benar-benar mengusir kalian dari tempat ini. 2 Sekarang su-
ruhlah umat Israel untuk meminta perhiasan emas dan perak dari para
tetanggamereka yang adalah orangMesir.”

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

4 Kemudian Musa menghadap raja dan berkata, “TUHAN mengatakan
bahwa sekitar tengah malam nanti Dia akan berkeliling di seluruh negeri.
5 Setiap anak laki-laki sulung di negeri Mesir akan mati, mulai dari anak
sulungmu yang akan duduk di takhtamu, sampai kepada anak sulung dari
budak perempuan yangmenggiling gandum. Selain itu, anak sulung jantan
dari semua ternak juga akan mati. 6 Di seluruh Mesir akan terdengar
suara ratapan yang begitu keras, yang belum pernah terjadi sebelumnya
dan tidak akan pernah terjadi lagi. 7 Tetapi bangsa Israel akan tetap
aman. Bahkan seekor anjingpun tidakakanmenggonggongkepadamereka
ataupunhewanmereka, supayaengkau tahubahwaTUHAN-lahyangsudah
memperlakukan umat Israel berbeda dengan rakyat Mesir. 8 Lalu semua
pejabatmu akan datang dan bersujud di hadapan saya dan berkata, ‘Mohon
pergilah dengan seluruh umat Israel.’ Dan sesudah itu kami pun akan
pergi.”
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Lalu dengan sangat marah Musa meninggalkan raja. 9 Sebelumnya
TUHAN sudah berkata kepada Musa, “Raja Mesir tidak akan peduli dengan
perkataan kamu berdua. Hal itu akan terjadi supaya Aku dapat melakukan
banyak keajaiban di Mesir.”✡ 10 Musa dan Harun melakukan semua kea-
jaiban tersebut di hadapan rajaMesir, tetapi TUHANmengeraskan hati raja
sehingga dia tetap bersikeras untuk tidak membiarkan umat Israel pergi
dari negerinya.

12
Peraturan perayaan Paskah
Tentang perayaan Paskah dimasa yang akan datang

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

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

Tentang perayaan Paskah pertama diMesir
11 “Ini adalah permulaan dari Perayaan Paskah,* yang senantiasa akan

dirayakan untuk menghormati Aku, TUHAN kalian: Pada malam itu kalian
harus sudah mengenakan pakaian seperti orang yang sudah siap beper-
gian jauh, mengenakan ikat pinggang, memakai alas kaki, dan memegang
tongkat. Lalu makanlah makanan itu dengan buru-buru. 12 Malam itu
Aku akan berkeliling di seluruh Mesir dan membunuh setiap anak laki-
laki yang sulung dan anak hewan jantan yang sulung. Dan Aku akan
menjatuhkan hukuman terhadap semua dewa-dewa Mesir, karena Akulah
TUHAN. 13 Darah pada pintu rumah kalian akan menandakan rumah di
mana kalian berada. Waktu Akumelihat darah itu, Aku akanmelewatinya,
dan bencana tidak akanmenimpa kalian ketika AkumenyerangMesir.

✡ 11:9 Kel. 7:3-4 * 12:11 Paskah Nama Paskah berasal dari ‘pesakh’ dalam bahasa Ibrani, yang
berarti ‘melewati’. Nama inimengingatkanbagaimanamalaikatmelewati rumah-rumahumat Israel,
namun malaikat itu memasuki rumah-rumah orang Mesir untuk membunuh setiap anak laki-laki
sulung.



Keluaran 12:14 108 Keluaran 12:29

Tentang perayaan Paskah dimasa yang akan datang
14 “Setiap tahun kalian harus memperingati hari itu dan mengadakan

perayaan untuk TUHAN secara turun temurun. Lakukanlah itu sebagai
suatu ketetapan untuk selamanya. 15 Kalian harus makan roti yang tidak
beragi selama tujuh hari. Pada hari pertama, kalian harus membuang
semua ragi dari rumah kalian. Siapa pun yangmemakan roti beragi selama
tujuh hari itu tidak boleh lagi dianggap sebagai umat-Ku. 16Pada tanggal 14
dan20, yaitupadahari pertamadanhari ketujuhdalamperayaan ini, kalian
harus mengadakan ibadah besar untuk menyembah dan menghormati
Aku. Pada kedua hari itu kalian tidak boleh melakukan pekerjaan apa pun
kecuali untukmenyiapkanmakanan.

17 “Sambil Perayaan Paskah berlangsung, kalian akan memperingati
Perayaan Roti Tidak Beragi, agar kalian ingat bahwa pada hari ini Aku
membawa kalian keluar dari Mesir. Kalian harus memperingati hari ini
secara turun temurun, sebagai ketetapan selamanya. 18 Pada sore hari
keempat belas sampai sore hari kedua puluh satu pada bulan pertama,
kalian harus makan roti yang tidak beragi. 19 Selama tujuh hari itu, tidak
boleh ada ragi sama sekali di dalam rumah kalian. Apabila seseorang
makan sesuatu yang beragi, maka tidak boleh lagi dianggap sebagai umat-
Ku, baik dia pendatang maupun orang Israel asli. 20 Kalian tidak boleh
makan apa pun yang beragi. Makanlah roti tidak beragi dimana saja kalian
tinggal.”

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

kepada mereka, “Pergilah dan pilihlah anak domba atau anak kambing
untuk setiap keluarga dan sembelihlah sebagai kurban Paskah. 22Ambillah
segenggam tanaman hisop,† celupkanlah ke dalam darah yang ditampung
dalam baskom dan oleskanlah pada ambang atas dan kedua tiang pintu
rumah kalian. Tidak ada seorang pun yang boleh keluar rumah sampai be-
sokpaginya. 23TUHANakanberkelilingdi seluruhnegeri untukmembunuh
setiap anak sulung orangMesir. Dan ketika Diamelihat darah pada ambang
atas pintu dan kedua tiang pintu rumah itu, TUHAN akanmelewatinya dan
tidak akanmembiarkanmalaikatmautmasuk ke rumah-rumah kalian dan
membunuh setiap anak sulung kalian.

Tentang perayaan Paskah dimasa yang akan datang
24 “Kalianmasing-masing harusmenaati ketetapan ini, dan anak-cucumu

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

Tentang perayaan Paskah pertama diMesir
Setelah Musa menyampaikan hal ini, umat Israel bersujud dan menyem-

bah TUHAN. 28 Kemudian umat Israel melakukan apa yang sudah TUHAN
perintahkan kepada Musa dan Harun. 29 Pada tengah malam, TUHAN
† 12:22 tanaman hisop Tanaman ini adalah sejenis tumbuhan semak kecil yang tumbuh liar di
wilayah Sinai yang batang dan daunnya dapat dipakai untukmemercikkan darah dalam upacara-u-
pacara ibadah Yahudi.
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membunuh setiap anak laki-laki yang sulung di seluruh Mesir, dari anak
sulung pewaris takhta raja Mesir sampai dengan anak sulung tahanan di
penjara, dan juga setiap anak sulung ternak. 30Malam itu rajaMesir, beserta
semua pejabatnya dan seluruh rakyat Mesir terbangun. Terdengar jerit
tangis yang keras di seluruh Mesir, karena ada yang meninggal di setiap
rumah.

Bangsa Israel meninggalkanMesir
31Malam itu juga, rajamemanggilMusadanHarununtukmenghadapnya

dan berkata kepada mereka, “Pergilah! Menjauhlah dari rakyat saya!
Kalian dan semua umat Israel, pergilah dan sembahlah Tuhan seperti yang
kalian minta! 32 Bawalah ternak kalian, seperti yang kalian katakan, dan
pergilah. Mintalah kepada Tuhan untuk memberkati saya juga!” 33Rakyat
Mesir mendesak umat Israel untuk segera meninggalkan negeri itu. Kata
mereka, “Kami semua akanmati jika kalian tidak pergi!”

34Maka umat Israel membawa adonan roti mereka yang masih di dalam
wadah adonan roti dan belum diragi, membungkusnya dengan jubah
mereka, danmemikulnya. 35Sesuai perintahMusa sebelumnya, umat Israel
meminta perhiasan emas, perak, dan pakaian dari orang Mesir tetangga
mereka. 36 TUHAN membuat rakyat Mesir bermurah hati terhadap umat
Israel, dan mereka memberikan segala sesuatu yang diminta oleh umat
Israel. Dengan cara demikian umat Israelmembawa keluar harta kekayaan
orangMesir.

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

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

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

genai Paskah. Selain orang Israel, orang asing tidak bolehmakanmakanan
Paskah. 44Tetapi budak yang sudah dibeli dengan uang bolehmemakannya
apabila sudah disunat. 45 Pendatang atau pun pekerja upahan tidak boleh
memakannya. 46 Setiap kurban Paskah harus dimakan di dalam satu
rumah. Kamu tidak bolehmembawa dagingnya keluar dari rumah itu, dan
tidak boleh mematahkan satu pun tulangnya. 47 Seluruh umat Israel harus
merayakannya.

48 “Bila ada pendatang yang hidup bersamamu dan ingin merayakan
Paskahuntukmenghormati-Ku, dia dan semuaanggota keluargadanbudak
laki-laki bersamanya harus disunat. Setelah itu, dia boleh merayakan
Paskah. Dia akan diperlakukan sama seperti orang Israel asli. Tetapi orang
yang belumdisunat tidak bolehmakanmakanan Paskah. 49Peraturan yang
‡ 12:40-41 para pasukan Lihat catatan di Kel. 6:26.
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sama berlaku bagi orang Israel asli dan pendatang yang menetap bersama
kalian.”

50 Seluruh umat Israel patuh dan melakukan apa yang sudah diperin-
tahkan TUHAN kepada Musa dan Harun. 51 Dan pada malam hari itulah,
TUHANmembawa para pasukan Israel keluar dari Mesir.

13
Ketetapan tentang anak sulung

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

3 Kemudian Musa berkata kepada umat Israel, “Ingatlah bahwa hari ini
adalahhari dimanakaliankeluardari tempat perbudakandiMesir. TUHAN
sudah membawa kalian keluar dari Mesir dengan kuasa-Nya yang besar.
Peringatilah hari ini dengan cara tidak memakan roti yang beragi. 4 Pada
hari ini di bulan Abib, kalian keluar dari Mesir. 5 Kalian masing-masing
harus memperingati perayaan ini pada bulan ini setiap tahun setelah
TUHANmembawamumasuk ke negeri yang berlimpah dengan hasil alam,
sesuai janji-Nya kepada nenek moyang kalian, yaitu negeri yang sekarang
didiami orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi, dan orang
Yebus. 6 Kamu akan memakan roti yang tidak beragi selama tujuh hari.
Lalu pada hari ketujuh, adakanlah perayaan untuk menghormati TUHAN.
7 Selama tujuh hari, tidak boleh ada roti beragi atau apa pun yang beragi di
seluruh wilayahmu.

8 “Pada hari itu, katakanlah kepada anak-anakmu yang laki-laki, ‘Aku
melakukan semua ketentuan tentang Perayaan Roti Tidak Beragi ini untuk
memperingati apa yang sudah TUHAN lakukan bagi kita ketika kita keluar
dari Mesir.’ 9 Seperti suatu catatan dapat diikat pada tangan atau dahi
sebagai pengingat, demikian jugaperayaan ini akanmenjadipengingatbagi
kita, supaya selalu salingmengingatkan tentang perintah-perintah TUHAN.
Perayaan ini akan mengingatkan kita tentang cara TUHAN membawa kita
keluar dariMesir dengankuasa-Nya yang luar biasa. 10Karena itu, rayakan-
lah ketetapan ini setiap tahun pada waktu yang sudah ditentukan.

11 “TUHAN akan membawa kalian masuk ke negeri orang Kanaan dan
memberikan negeri itu kepada kalian, sesuai dengan janji-Nya kepada
nenekmoyang kita. Ketika hidup di negeri itu, 12kamuharusmenyerahkan
setiap anak laki-laki yang sulung dan setiap anak ternak jantan yang sulung
menjadi milik TUHAN. Setiap anak ternak jantan tersebut akan dipersem-
bahkan kepada TUHAN.* 13 Tetapi kamu harus menebus setiap anak laki-
laki yang sulung. Danada jugaperkecualianuntukanakkeledai jantanyang
sulung. Anak keledai itu bisa ditebus dengan mempersembahkan kepada
TUHAN seekor anak domba. Kalau kamu tidak menebusnya, kamu harus
membunuh keledai itu dengan caramematahkan lehernya.

14 “Dan pada suatu saat nanti, ketika anak-anakmu bertanya, ‘Mengapa
kita melakukan persembahan-persembahan ini?’ Kamu harus menjawab,
‘Karena TUHAN sudah membawa kami keluar dari perbudakan di Mesir

* 13:12 ternak jantanYangdimaksuddengankata ‘ternak’adalahdomba, kambing, dan sapi. Hanya
ternak berkaki empat yang halal yang dapat dipersembahkan kepada TUHAN, karena sering ada
bagian dari persembahan yang dimakan oleh orang yang membawa kurban itu. Binatang seperti
keledai di ayat 13 tidak halal untuk dimakan dan tidak dapat dipersembahkan kepada TUHAN. Lihat
ketentuan-ketentuan binatang halal dan haram di Im. 11 dan Bil. 14:1-20.
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dengan kuasa-Nya yang besar. 15 Ketika raja Mesir dengan keras kepala
menolak untuk membiarkan kami keluar dari Mesir, TUHAN membunuh
setiap anak sulung yang laki-laki di Mesir, baik manusia maupun binatang.
Itulah sebabnya kita harus mempersembahkan kepada TUHAN setiap ter-
nak jantan yang sulung danmenebus setiap anak laki-laki kita yang sulung.’

16 “Perayaan ini adalah pengingat bagi kita setiap saat, seperti suatu
catatan dapat diikat pada tangan atau dahi sebagai pengingat, bahwa
TUHAN sudah membawa kita keluar dari Mesir dengan kuasa-Nya yang
besar.”

TUHANmemimpin umat-Nya
17 Pada waktu raja Mesir membiarkan umat Israel pergi, Allah tidak

menuntunmerekamelalui jalanutamayangmelintasi negeri orangFilistin,
sekalipun jaraknya lebih dekat. Allah berkata, “Seandainya mereka pergi
melalui jalan itu dan diserangmusuh, jangan sampaimereka akan berubah
pikiran dan kembali ke Mesir.” 18 Maka Allah membuat mereka pergi
melalui jalan yang lebih jauh, dengan melintasi padang belantara dan
menuju Laut Merah. Umat Israel keluar dari Mesir dalam keadaan siap
berperang.

19Musamembawa tulang-tulang Yusuf bersamanya, karena Yusuf sudah
membuat umat Israel berjanji, “Allah pasti akan datang menolong kalian,
dan pada waktu itu kalian harus membawa tulangku keluar dari Mesir.”

20 Setelahmeninggalkan Sukot mereka berkemah di Etam, di tepi padang
belantara. 21 TUHAN selalu mendahului mereka untuk menuntun per-
jalanan mereka. Pada siang hari TUHAN menuntun mereka dalam bentuk
tiang awan, dan pada malam hari dalam bentuk tiang api yang menerangi
mereka. Dengandemikianmereka dapatmelakukanperjalananpada siang
dan malam hari mengikuti tiang awan dan tiang api itu.† 22 Demikianlah
tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam selalu
bersama umat Israel.

14
1Kemudian TUHAN berkata kepada Musa, 2 “Perintahkanlah umat Israel

untuk kembali dan berkemah di tepi laut di Pi Hahirot, yang terletak di
antara kota Migdol dan Laut Merah, dan berhadapan dengan Baal Zefon.
3Maka raja Mesir akan berkata, ‘Umat Israel sudah tersesat dan terjebak di
dalam padang belantara.’ 4Dan Aku akan mengeraskan hati raja sehingga
dia mengejar mereka. Dengan demikian Aku akan dimuliakan ketika Aku
mengalahkan raja Mesir dan seluruh pasukannya, dan orang Mesir akan
tahu bahwa Akulah TUHAN.” Maka umat Israel berkemah di sana sesuai
perintah TUHAN.

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

raja dan para pejabatnya berubah pikiran dan berkata, “Mengapa kita
membiarkan umat Israel pergi?! Sekarang kita kehilangan budak!” 6 Lalu
dia menyuruh supaya kereta perang disiapkan untuknya, dan juga para
tentara yang akan ikut bersama dia. 7 Dia membawa 600 kereta perang
† 13:21 menuntun mereka … Berbeda dengan ajaran yang sudah tersebar di Indonesia dan bahkan
menjadi tema lagu, Alkitab tidak mengajar bahwa tiang awan melindungi umat Israel dari panas
terikmatahari, dan tiang api tidak berfungsi untukmembuat udara lebih hangat padawaktumalam.
Fungsi kedua tiang tersebut yangdiajarkandalamAlkitabadalahuntukmenuntunumat Israel dalam
perjalananmenuju negeri Kanaan.
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pilihan bersama semua kereta perang lain yang ada di Mesir. Setiap kereta
perang dikendarai oleh seorang perwira. 8 TUHAN mengeraskan hati raja
Mesir sehingga dia mengejar umat Israel, yang sudah pergi keluar dengan
sangat berani dan jaya. 9 Semua pasukanMesir— termasuk semua pasukan
berkuda, kareta, dan pengendaranya— mengejar umat Israel, dan mereka
berhasil menyusul sampai perkemahan umat Israel di tepi laut dekat Pi
Hahirot, di depan Baal Zefon.

10 Ketika umat Israel melihat raja Mesir dan pasukannya mendekat,
mereka sangat ketakutan dan berseru-seruminta tolong kepada TUHAN.

11 Kata mereka kepada Musa, “Apakah di Mesir tidak ada kuburan, se-
hingga kamu membawa kami untuk mati di padang belantara ini?! Men-
gapa kamumembawa kami keluar dari Mesir?! 12Bukankah dulu di Mesir,
kami pernah berkata kepadamu, ‘Jangan ikut campur! Biarkanlah kami
tetap menjadi budak bagi orang Mesir. Lebih baik menjadi budak orang
Mesir daripadamati di sini!’ ”

13TetapiMusamenjawabmereka, “Jangan takut! Berdirilahdengan teguh
dan lihatlah apa yang akan TUHAN lakukan hari ini untukmenyelamatkan
kita! Kita tidak akan melihat lagi pasukan Mesir yang kita hadapi hari ini.
14 TUHAN akan berperang untuk kita, dan kita tidak perlu melakukan apa-
apa.”

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

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

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

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

* 14:20 menerangi malam Teks sumber ayat ini susah ditafsirkan. Ada tafsiran dari tradisi bangsa
Israel yang berkata bahwa di sisi umat Israel, tiang api memberi terang, sedangkan di sisi pasukan
Mesir mengalami kegelapan. Tetapi teks sumber tidak dapat diartikan sejelas itu.
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26TUHAN berkata kepadaMusa, “Arahkanlah tongkatmu ke atas laut, su-
paya air laut kembalimenutupi semuapasukanMesir.” 27Maka padawaktu
fajar sesudah umat Israel menyeberang, Musa mengarahkan tongkatnya
ke atas laut, dan air laut menyatu kembali seperti semula. Pasukan Mesir
berusahamelarikandiri, tetapi TUHANmenenggelamkanmerekadi tengah
laut. 28 Air laut tiba-tiba menyatu kembali dan menutupi semua pasukan
berkuda dan pengendara kereta, bahkan semua pasukan raja Mesir yang
mengejar umat Israel ke tengah laut. Tidak ada seorang pun yang selamat.

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

15
Nyanyian kemenangan

1 Kemudian Musa dan umat Israel menyanyikan lagu ini untuk memuji
TUHAN,
“Aku akan bernyanyi bagi TUHAN

sebab Dia sudahmenang dengan jaya.
Dia sudahmelemparkan kuda

dan penunggangnya ke dalam laut.
2TUHAN adalah sumber kekuatanku,

karena itu aku bernyanyi.
Dialah yangmenyelamatkan aku.

Dialah Allah yang akan aku puji.
Dialah Allah yang disembah ayahku dan nenekmoyangku.
Aku akanmeninggikan Dia!

3TUHAN adalah pahlawan perang.
Nama-Nya adalah TUHAN.

4Dia sudahmelemparkan kereta-kereta raja Mesir
dan segenap pasukannya ke dalam laut.

Dan perwira-perwira terbaik
ditenggelamkan-Nya ke dalam Laut Merah.

5Laut yang dalammenelanmereka.
Seperti batumereka tenggelam ke dasar laut.

6Tangan kanan-Mu, ya TUHAN, hebat penuh kuasa.
Tangan kanan-Mu, ya TUHAN, menghancurkan semuamusuh.

7Ketika Engkaumembinasakanmusuh-musuh-Mu
Engkaumendapatkan kehormatan besar.

Engkaumelepaskan api murka-Mu
danmembakarmereka bagaikan rumput kering.

8Oleh hembusan napas-Mu,
air laut menggulung tinggi,

berdiri tegak seperti tembok,
dan dasar laut menjadi kering.

9Musuh kami berkata, ‘Aku akanmengejar
danmenangkapmereka.
Aku akanmembunuhmereka dengan pedang.

Lalu akumerampas semua harta mereka,
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membagi-bagikannya, danmenikmatinya sampai puas.’
10Tetapi dengan hembusan napas-Mu,

laut menggulungmereka.
Mereka tenggelam bagaikan sepotong besi

di dalam gelora air yang dahsyat.
11Tidak ada penguasa seperti Engkau, ya TUHAN!
Engkau hebat dalam kekudusan-Mu,

dikagumi dan dipuji oleh karena perbuatan-Mu yangmenakjubkan.
Engkau pembuat keajaiban.
12Engkaumerentangkan tangan kanan-Mu,

dan bumi punmenelanmereka.
13Karena Engkau setia dan berbaik hati,

Engkaumemimpin orang-orang yang sudah Engkau tebus.
Dengan kekuatan-Mu, Engkaumenuntunmereka

menuju tempat kediaman-Mu yang kudus.
14 Bangsa-bangsa lain akan mendengar perbuatan-Mu, dan mereka akan

gemetar ketakutan.
Penduduk Filistin akan dilanda ketakutan.

15Para pemimpin Edom akan terguncang.
Para pemimpinMoab akan gemetar.

Orang Kanaan akan lemas karena ketakutan.
16Mereka akanmerasa ngeri dan ketakutan ketikamenyaksikan kuasa-Mu,

danmereka akan terdiam seperti batu
sampai umat-Mu yang sudah Engkau tebus, ya TUHAN

berjalanmelewati mereka.
17Engkau akanmembawa umat-Mu ke atas gunung-Mu,

di mana Engkaumembuat kediaman-Mu, ya TUHAN,
ke tempat kudus yang Engkau dirikan dengan tangan-Mu sendiri, ya
Penguasa kami.

18Engkaulah, ya TUHAN, yang berkuasa danmemerintah
sampai selama-lamanya!”

19 Ketika umat Israel berjalan menyeberang laut di atas tanah yang
kering, semua pasukan raja Mesir, termasuk pasukan berkuda, kereta, dan
pengendaranya, mengejar mereka ke tengah laut. Lalu TUHAN membuat
tembok airmenyatu kembali seperti semula danmenenggelamkanmereka.

20 Lalu Miryam, yang adalah kakak perempuan Harun dan juga seorang
nabi perempuan,mengambil rebanadanmemukulnya sambilmenari-nari.
Lalu semua perempuan mengikutinya, 21 dan Miryam memimpin mereka
menyanyi,
“Bernyanyilah bagi TUHAN, karena Dia sudahmenang dengan jaya.

Dia sudah melemparkan pasukan kuda dan penunggangnya ke dalam
laut.”

TUHANmengubah air pahit menjadi air yang bisa diminum
22KemudianMusamemimpin umat Israel pergi dari Laut Merahmenuju

ke padang belantara Syur. Mereka berjalan selama tiga hari di padang
belantara itu dan tidak menemukan air. 23 Ketika mereka tiba di Mara,
merekamenemukan air, tetapi air di sana tidak bisa diminumkarena pahit.
Itulah sebabnya tempat itu dinamai ‘Mara’, yang artinya ‘pahit’.

24Maka mereka bersungut-sungut kepada Musa dan berkata, “Apa yang
akan kita minum?!”
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25 Lalu Musa berseru kepada TUHAN, dan TUHAN menunjukkan
kepadanya sebatang kayu. Musa melemparkan kayu itu ke air, dan air
itu berubahmenjadi air tawar sehingga dapat diminum.
Kemudian, di situ TUHAN memberikan ketetapan sebagai pengukur un-

tuk menguji ketaatan mereka masing-masing dengan berkata, 26 “Taatilah
Aku, TUHANAllahmu, dengansungguh-sungguh. Turutilah semuaperintah
dan ketetapan-Ku, dan lakukanlah apa yang Aku pandang baik, maka Aku
tidak akan menghukum kamu dengan berbagai penyakit, seperti yang
sudah Aku lakukan terhadap bangsa Mesir. Akulah TUHAN yang menyem-
buhkan setiap orang di antaramu.”*

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

16
TUHANmenyediakanmakanan bernama ‘manna’ dan burung puyuh

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

3 Kata mereka, “Lebih baik kalau TUHAN membunuh kami ketika kita
masih di Mesir, daripada kamu berdua membawa kami ke padang belan-
tara ini danmembiarkankitamati kelaparan! SetidaknyadiMesir kita tidak
pernah kekurangan roti dan daging!”

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

6 Lalu Musa dan Harun berkata kepada semua umat Israel, “Saat mata-
hari terbenam kalian akan tahu bahwa TUHAN-lah yang sudah membawa
kita keluar dari Mesir. 7 Besok pagi kalian masing-masing akan melihat
kemuliaan TUHAN, karena Dia sudahmendengar keluhan kalian terhadap-
Nya. Sebab, siapakah kami ini sehingga kalian mengeluh terhadap kami?!
8 TUHAN akan memberi setiap keluarga daging pada waktu sore dan roti
pada waktu pagi, karena TUHAN sudah mendengar keluhanmu terhadap-
Nya. Siapakah kami ini?! Sebenarnya keluhanmubukanlah terhadap kami,
tetapi terhadap TUHAN.”

9KemudianMusa berkata kepadaHarun, “Beritahukanlah kepada semua
umat Israel: Datanglah kepada TUHAN, karena Dia sudah mendengar
keluhan kalian.” 10 Sementara Harun berbicara kepada semua umat Israel,
tiba-tiba dari arah padang belantara nampak kepada mereka kemuliaan
TUHAN di dalam awan.

11 Lalu TUHAN berkata kepada Musa, 12 “Aku sudah mendengar keluhan
umat Israel. Katakanlah kepada mereka, ‘Pada saat matahari terbenam
setiap kamu akanmakan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang
* 15:26 Akulah TUHAN… Secara harfiah (menurut kata dasarnya), ‘YahwehRafa’, yang adalah salah
satu sebutan puitis yang menggambarkan kuasa penyembuhan TUHAN. Sebutan puitis ini dapat
dibandingkan dengan ‘TUHAN kota bentengku,’ dan beberapa sebutan lainnya. Lihat 2Sam. 22:3.
* 16:1 satu bulan Umat Israel keluar dari Mesir pada hari kelima belas bulan pertama. Lihat Bil.
33:3.



Keluaran 16:13 116 Keluaran 16:31

makan roti. Dengan demikian kamu akan tahu bahwa Akulah TUHAN Al-
lahmu.’ ” 13Lalupada sore itu adabanyak sekali burungpuyuhberdatangan
dan menutupi perkemahan mereka. Dan pada pagi hari, embun sudah
turun di sekitar perkemahanmereka. 14Ketika embun itu sudahmenguap,
tampaklah sesuatu yang tipis seperti sisik, dan halus seperti embun yang
beku menutupi permukaan tanah. 15 Ketika umat Israel melihat hal itu,
mereka saling bertanya, “Apa ini?” Karenamereka tidak tahu apa itu.
Lalu Musa memberitahumereka, “Inilah makanan yang TUHAN berikan

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

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

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

21 Setiap pagi mereka mengumpulkan makanan itu sebanyak yang
mereka butuhkan. Dan ketika matahari semakin panas, makanan itu
mencair dan lenyap. 22 Pada hari yang keenam, mereka mengumpulkan
makanan itu seperti biasa, tetapi ketika pulang mereka melihat bahwa
makanan itu sudahmenjadi dua kali lipat. Ternyata setiap orangmendapat
empat liter. Para pemimpin mereka menjadi bingung lalu datang dan
memberitahukan hal itu kepada Musa. 23 Jawab Musa, “Inilah perintah
TUHAN: Besok adalah hari Sabat, yaitu hari yang dikhususkan bagi TUHAN
sebagai hari untuk beristirahat. Masaklah sebanyak yang kamu inginkan,
makanlah sebagian pada hari ini, dan simpanlah bagian yang lain yang
untuk dimakan besok.”

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

27 Pada hari Sabat itu, beberapa orang keluar untuk mengumpulkan
makanan, tetapimereka tidakmenemukanapa-apa. 28LaluTUHANberkata
kepada Musa, “Sampai kapan mereka akan terus menolak untuk patuh
kepada perintah-Ku dan ajaran-Ku?! 29 Haruslah mereka ingat bahwa
Akulah yang sudah memberikan hari yang ketujuh kepada mereka untuk
beristirahat. Oleh karena itu, pada hari yang keenamAkumemberikan dua
kali lipatmakanan supaya cukupuntukduahari. Padahari Sabat, hari yang
ketujuh, diamlah di dalam kemahmu masing-masing dan jangan keluar.”
30Demikianlah sejak hari itu umat Israel tidak bekerja pada hari Sabat.

31 Umat Israel menamai makanan itu ‘manna’.† Bentuknya kecil seperti
biji ketumbar. Warnanya putih, dan rasanya seperti kuemadu.
† 16:31 manna Nama ‘manna’ ternyata berasal dari ‘man’ dalam bahasa Ibrani kuno, yang berarti
‘Apa ini?’— seperti dikatakan umat Israel di ayat 15.
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32Musa berkata, “Inilah perintah TUHAN, ‘Ambillah dua liter manna dan
simpanlah itu, supaya setiap generasi penerus secara turun temurun dapat
melihat makanan yang Aku berikan kepadamu di padang belantara, ketika
Akumembawamu keluar dari Mesir.’ ”

33DanberkatalahMusakepadaHarun, “Ambillah sebuahkendi dan isilah
dengan manna sebanyak dua liter, dan simpanlah kendi itu di hadapan
TUHAN sampai turun temurun.” 34 Harun melakukan sesuai perintah
TUHANkepadaMusadanmenyimpannyadi depanpeti perjanjian. 35Orang
Israel makan manna selama empat puluh tahun sampai mereka tiba di
Kanaan.

36Takaran dua liter‡ tersebut sama dengan sepersepuluh efa.

17
Air yangmemancar dari batu

1 Kemudian seluruh umat Israel melanjutkan perjalanan dari padang
belantara Sin dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain,
sesuai dengan perintah TUHAN. Mereka tiba dan berkemah di Rafidim,
tetapi di tempat itu tidak ada air untuk diminum. 2Makamerekamenuntut
Musa dan berkata, “Berikanlah kami air minum!”
Musa menjawab, “Mengapa kalian menuntut aku dan mencobai

TUHAN?!”
3 Tetapi orang-orang itu kehausan dan mereka bersungut-sungut ter-

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

4LaluMusa berseru kepada TUHAN, “Apa yang harus aku lakukan untuk
menghadapi orang-orang ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku
dengan batu!”

5 Lalu TUHAN berkata kepada Musa, “Berjalanlah mendahului umat itu
dan ajaklah bersamamu beberapa tua-tua Israel. Bawalah juga tongkat
yangkamupakaiuntukmemukulSungaiNil. 6Akuakanberdirididepanmu
di sana, di atas batudiGunungSinai.* Pukullahbatu itu, danair akankeluar
sehingga bangsa itu bisa minum.”
MakaMusamelakukan hal itu di depan para tua-tua umat Israel.
7Musamenamai tempat ituMasa danMeriba,† karena di sanaumat Israel

mengeluhdanmencobaiTUHANdenganberkata, “ApakahTUHANbersama
dengan kita atau tidak?”

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

Musa berkata kepada Yosua, “Pilihlah beberapa orang dari kita dan kelu-
arlah melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit
denganmembawa tongkat yang sering Allah suruh saya pergunakan untuk
membuat keajaiban.”

10 Yosua melakukan perintah Musa. Dia berperang melawan orang
Amalek, sementara Musa, Harun, dan Hur naik ke puncak bukit. 11 Selama
Musamengangkat tongkatAllahdengankedua tangannya, umat Israel lebih
kuat. Tetapi kalau dia menurunkan tongkatnya, orang Amalek lebih kuat.
12Beberapawaktu kemudian, tanganMusamenjadi lelah. MakaHarun dan
Hur mengambil sebuah batu untuk Musa duduk, dan mereka menopang
kedua tangan Musa, sehingga kedua tangannya tetap terangkat sampai
‡ 16:36 dua liter Secara harfiah, ‘segomer’. * 17:6 Sinai Secara harfiah, ‘Horeb’. Lihat catatan di
Kel. 3:1. † 17:7 Masa danMeribaMasa berarti ‘menguji’ danMeriba berarti ‘bertengkar’.
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matahari terbenam. 13Maka Yosua mengalahkan pasukan Amalek dalam
perang itu.

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

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

18
YitromengunjungiMusa

1-2 Pada waktu Musa masih menuntut kepada raja Mesir untuk membe-
baskan umat Israel, Musa menyuruh orang untuk mengantar Sipora dan
kedua anaknya kembali ke mertuanya, Yitro, yang adalah seorang imam
di Midian. Sesudah beberapa waktu, Yitro mendengar semua yang Allah
lakukanbagi umat-Nya Israel danbagiMusa, danbagaimanaTUHAN sudah
membawa mereka keluar dari Mesir. 3 Anak laki-laki Musa yang pertama
dinamai Gersom,* karena saat dia lahir Musa berkata, “Aku sudahmenjadi
pendatang di negeri asing.” 4Anak laki-laki Musa yang kedua diberi nama
Eliezer, karena Musa berkata, “Allah ayahku adalah Penolongku dan Dia
menyelamatkanku dari ancaman hukumanmati dari raja Mesir.”†

5Saat umat Israel berkemah di padang belantara yang dekat kaki gunung
Allah, yaitu Gunung Sinai, Yitro mengantar Sipora dan kedua anak mereka
kembali kepada Musa. 6 Sebelum tiba, Yitro mengirim pesan kepada Musa,
“Aku, Yitro, ayah mertuamu, bersama dengan anak-anak dan istrimu,
sedang dalam perjalanan untukmenjumpaimu.”

7 Ketika Yitro tiba, Musa pergi keluar perkemahan untuk menemui
mertuanya, bersujud untuk menghormatinya, lalu memeluknya. Setelah
menanyakan kabarmasing-masing, merekamasuk ke kemahMusa. 8Musa
menceritakan kepada mertuanya semua yang sudah TUHAN lakukan
kepada raja dan orangMesir bagi Israel, juga semua kesulitan yangmereka
hadapi sepanjang perjalanan, dan bagaimana TUHAN sudah menyela-
matkan mereka. 9 Yitro sangat senang mendengar semua kebaikan yang
sudah TUHAN lakukan untuk Israel, dan bagaimana cara TUHAN menye-
lamatkanmereka dari tangan orangMesir.

10Kata Yitro, “Puji TUHAN, karena Dia sudahmenyelamatkan kalian dari
kuasa raja Mesir dan penindasan bangsanya! 11 Sekarang saya tahu bahwa
TUHAN lebih besar dari segala dewa, karena Dia menghancurkan pasukan
Mesir yang sudah bersikap sombong terhadap umat Israel.”

12 Lalu Yitro melakukan persembahan kurban untuk meminta berkat
Allah. Pertama-tama dia mempersembahkan kurban yang dibakar habis,
sesudah itu diamempersembahkan kurban yang sebagian dagingnya boleh
dimakan. Harun dan semua tua-tua Israel datang makan bersama dengan
ayahmertuaMusa di hadapan Allah.
‡ 17:15 TUHAN adalah bendera kemenanganku Secara harfiah, ‘Yahweh Nissi’, yang adalah salah
satu sebutan puitis yang menggambarkan kuasa kemenangan TUHAN. Lihat catatan di Kel. 15:26.
* 18:3 nama Gersom Lihat catatan kaki tentang nama Gersom di Kel 2:22. † 18:4 nama Eliezer
Dalam bahasa Ibrani bunyi ucapan nama Eliezer mirip dengan bunyi ucapan yang berarti ‘Allah
adalah Penolongku’.
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Musamengangkat para hakim atas umat Israel
13 Keesokan harinya, Musa duduk untuk mengadili perselisihan-

perselisihan di antara umat Israel, dan bangsa itu berdiri di sekeliling
Musa dari pagi hingga sore hari.

14SaatYitromelihat semuayangMusa lakukanbagiumatnya, diaberkata,
“Apa yang sedang kamu kerjakan untuk umatmu? Mengapa hanya kamu
sendiri yang duduk mengadili sementara seluruh umat berdiri di sekelil-
ingmu dari pagi sampai sore?”

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

17 Kata mertuanya kepadanya, “Apa yang kamu lakukan ini tidak baik!
18Kamuakanmembuatdirimudanumatmenjadi lelah. Hal ini terlaluberat
untukmu. Kamu tidak bisa melakukan hal ini seorang diri. 19 Sekarang
dengarkanlah nasihatku, dan semoga Allah besertamu: Jadilah perantara
antara Allah dengan umatmu dan sampaikanlah perkara mereka kepada
Allah. 20Ajarilahmereka tentang semua ketetapan dan perintah Allah, dan
beritahukanlah kepada mereka cara hidup yang baik dan apa yang harus
mereka lakukan. 21 Tetapi pilihlah dari antara umat ini orang-orang yang
cakap, yaitu orang-orang yang takut serta hormat kepada Allah, yang bisa
dipercaya, dan yang bertekad menolak suap. Angkatlah mereka menjadi
pemimpin dari seribu orang, pemimpin atas seratus orang, pemimpin
atas lima puluh orang dan pemimpin atas sepuluh orang. 22 Mereka
akan mengadili perkara-perkara umat ini. Setiap perkara yang sulit akan
mereka bawa kepadamu, tetapi biarkanlah mereka mengadili perkara-
perkara yang mudah, agar mereka bisa menanggung beban ini bersama
denganmu, sehingga meringankan dirimu. 23 Jika kamu melakukan hal
ini, dan Allah menyuruhmu demikian, maka kamu akan bisa menanggung
beban pekerjaan ini, dan seluruh bangsa ini akan pulang ke rumahmereka
masing-masing dengan perasaan tenang.”

24Musa mendengarkan nasihat mertuanya dan melakukan apa yang dia
katakan. 25 Musa memilih orang-orang yang cakap dari seluruh Israel,
dan diamengangkat merekamenjadi pemimpin atas bangsa ini, pemimpin
atas seribu orang, pemimpin atas seratus orang, pemimpin atas lima
puluh orang, dan pemimpin atas sepuluh orang. 26 Mereka yang selalu
mengadili perkara-perkara umat Israel. Hanya perkara-perkara yang sulit
yang mereka bawa kepada Musa, sedangkan perkara-perkara yang mudah
mereka selesaikan di antaramereka sendiri.

27LaluMusamelepaspergimertuanyauntukpulangkenegerinya sendiri.

19
TUHANmenampakkan diri di Gunung Sinai

1-2Sesudah itu bangsa Israel berangkat dari Rafidim, dan tepat duabulan*
setelah mereka meninggalkan Mesir tibalah mereka di padang belantara
Sinai. Lalumereka berkemah di kaki Gunung Sinai.

3 Kemudian Musa naik ke gunung itu untuk menghadap Allah. Lalu
dari tempat yang lebih tinggi di gunung itu TUHAN memanggil dia untuk

* 19:1-2 dua bulan Secara harfiah, “pada bulan ketiga setelah umat Israel keluar dari Mesir, pada
hari itu juga.” Lihat Bil. 33:3.



Keluaran 19:4 120 Keluaran 19:20

mendekat, dan berkata, “Sampaikanlah kepada keturunan Yakub, umat
Israel, 4 ‘Kalian sendiri sudah menjadi saksi tentang apa yang Aku lakukan
terhadap bangsa Mesir, dan bagaimana Aku membawa kalian keluar
dari Mesir. Seperti seekor rajawali membawa anaknya di atas sayapnya,
demikianlah Aku membawa kalian ke sini kepada-Ku. 5 Seluruh bumi
memangmilik-Ku, tetapi jikakalian taat kepadaperintah-Kudanberpegang
kepada perjanjian-Ku, maka kalian akan menjadi milik-Ku yang paling
berharga di antara semua bangsa. 6 Kalian akan menjadi bangsa yang
Aku kuduskan, yaitu kerajaan yang semua penduduknya bagaikan imam.’
Itulah yang harus kamu sampaikan kepada bangsa Israel.”

7 Setelah Musa kembali dari gunung, dia memanggil para tua-tua umat
Israel danmenyampaikankepadamereka semuayangTUHANperintahkan
untuk disampaikannya kepada mereka. 8 Ketika hal itu disampaikan
kepada seluruh umat, mereka bersama-sama menjawab dengan suara
lantang, “Kami akan melakukan segala yang TUHAN perintahkan kepada
kami!” DanMusamenyampaikan jawabanmereka kepada TUHAN.

9 TUHAN berkata kepada Musa, “Sesungguhnya Aku akan datang
kepadamu dalam bentuk awan yang tebal sehingga umat Israel dapat
mendengar ketika Aku berbicara denganmu, dan supaya mereka selalu
percaya kepadamu.”
Sesudah Musa menyampaikan perkataan bangsa Israel kepada TUHAN,

10 TUHAN berkata kepada Musa, “Pergilah kepada umat Israel dan biarlah
hari ini dan besok mereka bersiap-siap untuk menyambut kedatangan-
Ku. Suruhlah mereka membersihkan diri serta mencuci pakaian yang
akan dikenakan saat itu. 11 Bersiaplah pada hari yang ketiga, karena pada
hari itu Aku akan turun ke Gunung Sinai, disaksikan oleh semua umat
Israel. 12 Pasanglah pembatas di sekeliling gunung itu dan beritahukanlah
kepadamerekauntuk tidakmelewati batas itu. Katakanlah kepadamereka,
‘Berhati-hatilah, jangan naik ke gunung atau menyentuh perbatasan itu.
Siapa pun yangmelanggarnya akanmati. 13Tidak ada yang bolehmelewati
batas itu, baik manusia ataupun binatang. Manusia atau binatang yang
melewatinya tidak boleh disentuh, tetapi langsung dilempari batu atau
dipanah sampai mati. Orang Israel tidak boleh mendekati gunung itu
sampai merekamendengar bunyi sangkakala yang panjang.’ ”

14 Kemudian Musa turun dari gunung itu dan menyuruh mereka untuk
membersihkan diri sertamencuci pakaianmereka. 15Musa berkata kepada
mereka, “Pada hari ini dan besok kamumasing-masing harusmempersiap-
kan diri untuk kedatangan TUHAN pada hari berikutnya. Dan jangan ada
yang berhubungan badan sampai hari itu lewat.”

16Padapagidihari kedatanganTUHAN,adagunturdankilat yangdahsyat
serta awan tebal di atas gunung, dan juga bunyi sangkakala yang sangat
keras. Semua umat Israel gemetar ketakutan. 17Musa membawa mereka
keluar dari perkemahan untuk bertemu dengan Allah, dan mereka berdiri
di kaki gunung itu. 18 Seluruh Gunung Sinai ditutupi oleh asap, karena
TUHAN turun ke atasnya dalam bentuk api. Asap itu membubung tinggi ke
langit seperti asap dari cerobong pembakaran, dan gunung itu berguncang
dengan kuat. 19 Sementara bunyi sangkakala bertambah keras, Musa
berseru kepada Allah, dan Allah menjawabnya dengan suara gemuruh
seperti bunyi guntur. 20 Lalu TUHAN turun ke puncak Gunung Sinai dan
memanggil Musa untuk naik ke situ. MakaMusa pun naik.
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21 TUHAN berkata kepada Musa, “Turunlah dan peringatkanlah umat
Israel supaya mereka tidak melewati pembatas yang sudah ditentukan un-
tuk datang melihat TUHAN. Apabila mereka melanggarnya, maka banyak
di antara mereka yang akan mati. 22 Imam-imam yang akan datang
menghadap-Ku juga harus menguduskan diri mereka. Kalau tidak, Aku
akanmenghukummereka.”

23 Musa berkata kepada TUHAN, “Orang Israel tidak mungkin naik ke
gunung itukarenaEngkausendiri sudahmemperingatkankami, ‘Pasanglah
pembatas mengelilingi gunung itu, supaya gunung itu dianggap sebagai
tempat kudus.’ ”

24 Kemudian TUHAN berkata, “Turunlah dan bawalah Harun naik kem-
bali bersamamu. Tetapi jangan biarkan imam-imam dan umat Israel mele-
wati pembatas itu untuk datang kepada-Ku. Jika mereka melanggarnya,
Aku akanmenghukummereka.”

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

20
Sepuluh perintah Allah

1Lalu Allah berkata,
2 “Akulah TUHAN Allahmu, yang sudah membawa kamu keluar dari
perbudakan di Mesir.

3 Janganmenyembah dewa apa pun. Sembahlah Aku saja!
4 Jangan membuat berhala bagimu yang menyerupai apa pun yang ada
di langit, atau di bumi, maupun di dalam air. 5 Jangan bersujud atau
menyembah kepada berhala-berhala, karena Aku, TUHAN Allahmu,
akan cemburu.* Siapa saja yang menentang Aku dengan menyembah
dewa, Aku akan menghukumnya sampai generasi yang ketiga dan
keempat. 6 Tetapi kepada orang-orang yang mengasihi Aku dan yang
taat kepadaperintah-Ku, Akuakanmenunjukkankebaikanhati-Kuatas
keluarganya sampai ribuan generasi.

7 Jangan menyalahgunakan nama-Ku, TUHAN Allahmu. Aku akan
menghukum siapa pun yangmenyalahgunakan nama-Ku.†

8 Ingatlah untuk menjaga kekudusan hari Sabat dengan menaati perat-
uran tentang hari itu. 9 Enam hari lamanya kamu akan bekerja dan
melakukan kegiatanmu sehari-hari, 10 tetapi pada hari ketujuh, yaitu
hari Sabat, kamu harus menghormati Aku, TUHAN Allahmu, dengan
caramenghentikan segala pekerjaan. Tidak ada yang bolehmelakukan
pekerjaan, baik kamu, maupun anak-anakmu, hamba-hambamu, para
pendatang yang tinggal bersamamu, dan ternakmu. 11 Aku, TUHAN,

* 20:5 cemburu Kata cemburu menggambarkan TUHAN seperti seorang suami yang sangat menc-
intai istrinya, dan menjaga supaya istrinya tetap setia. Israel digambarkan sebagai istri. † 20:7
menyalahgunakan nama-Ku Menyalahgunakan nama TUHAN yang dimaksud dalam PL adalah
seperti dalam hal menguatkan kesaksian tentang suatu perkara dengan berkata, “Biarlah TUHAN
menghukum saya kalau saya berbohong!” Jika orang berkata demikian padahal sebenarnya dia
sedang berbohong, maka dia sudah layak dihukum oleh TUHAN untuk duamacam dosa: berbohong
dan menyalahgunakan nama TUHAN. Contoh lain adalah dalam hal berjanji melakukan sesuatu
denganberkata, “BiarTUHANmenghukumsayakalau saya tidakmelakukannya.” Dankalau sesudah
itu orang tersebut tidakmenepati janjinya,maka dia sudahmenyalahgunakannamaTUHAN. Contoh
lain juga adalah ketika menggunakan nama TUHAN dalam konteks yang tidak menghormati-Nya,
seperti pada waktumemarahi orang lain.
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sudahmenciptakan langit, bumi, laut dan semua yang ada di dalamnya
selama enam hari, dan beristirahat pada hari ketujuh. Oleh karena itu
Aku memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Itulah sebabnya
kalian harus mengkhususkan hari itu.

12Hormatilahayahdan ibumusupayakamuakanpanjangumurdinegeri
yang Aku, TUHAN Allahmu, berikan kepadamu.

13 Janganmembunuh siapa pun.
14 Jangan berzina.
15 Janganmencuri.
16 Jangan berbohong tentang sesamamu.
17 Janganmenginginimilik orang lain, termasuk istri, rumah, hamba laki-
laki, hamba perempuan, sapi, maupun keledainya.”

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

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

20Musaberkata kepadamereka, “Jangan takut, karenaTUHANdatangun-
tuk menguji kamu masing-masing, supaya kamu takut dan hormat kepada
Dia, sehingga kamu terhindar dari dosa

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

Peraturan tentangmezbah persembahan
22Lalu TUHANberkata kepadaMusa, “Sampaikanlah kepada umat Israel:

Kalian sendiri sudahmelihat bagaimana Aku berbicara dengan kalian dari
surga. 23Oleh karena itu, janganmembuat patung berhala, baik dari perak
maupun emas.

24 “Buatlah sebuah mezbah dari tanah untuk-Ku, dan persembahkanlah
sapimu, dombamu, dan kambingmu di atasnya sebagai kurban bakaran
serta kurban perdamaian. Ketika kamu melakukan itu di setiap tempat
yang Aku tentukan bagimu untuk menyembah Aku, Aku akan hadir dan
memberkatimu. 25 Tetapi jika kamu hendak membuat mezbah untuk-Ku
daribatu, janganmenggunakanbatuyang sudahdipahat. Karena jikakamu
memahatnya dengan peralatan, kamu akan mencemarkan mezbah itu.
26 Janganlah kamumembuatmezbah terlalu tinggi sehinggamembutuhkan
banyak anak tangga, supaya kemaluanmu tidak terlihat.”

21
Hak budak orang Israel

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

4 “Jika majikannya memberikan istri kepadanya ketika statusnya masih
sebagai budak dan mereka mempunyai anak laki-laki atau perempuan,
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maka istri dan anak-anaknya tetap sebagai milik majikannya, dan budak
itu sendiri boleh menjadi orang bebas. 5 Akan tetapi apabila budak itu
menyatakan, ‘Aku mengasihi majikanku, istriku, dan anak-anakku. Aku
memutuskan untuk tetap menjadi budak,’ 6maka majikannya harus mem-
bawanya ke hadapan-Ku di kemah TUHAN.* Kemudian membawanya ke
pintu atau tiang pintu sebagai alas untuk melubangi daun telinganya se-
bagai tanda statusnya sebagai budak. Dengan demikian, budak itu akan
menjadi milik majikannya seumur hidup.

7 “Apabila seorang ayah dari bangsa Israel menjual anak perempuannya
sebagai budak,maka—berbeda denganbudak laki-laki—budakperempuan
itu tidak akan dibebaskan setelah enam tahun. 8 Jika majikan laki-laki
membeli budak perempuan untuk menjadikan gundiknya, tetapi apabila
dia tidak menyukainya, maka dia harus mengizinkan keluarga budak
perempuan itu untuk menebusnya. Dia tidak boleh menjual perempuan
itu kepada orang asing, karena dia sudah berjanji untukmenjadikan budak
perempuan itu sebagai gundik. 9Dan jika seorang majikan membeli budak
perempuan untuk dinikahkan dengan anak laki-lakinya, dia tidak boleh
memperlakukan perempuan itu sebagai budak, melainkan harus mem-
perlakukan dia selayaknya menantu perempuannya. 10 Apabila seorang
majikan yang memperistri budak perempuannya kemudian memperistri
perempuan lain, dia tidak boleh mengurangi jatah makanan atau pakaian
yang dia sediakan kepada budak perempuan yang pertama itu, serta tetap
berhubungan intim dengannya. 11Bilamana dia tidakmemenuhi ketiga hal
itu, maka dia harus membebaskan budak perempuan yang pertama tanpa
perlumembayar uang tebusan apa pun.

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

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

15 “Siapa pun yangmemukul ayah atau ibunya harus dihukummati.
16 “Siapa pun yang menculik harus dihukummati, baik orang yang dicu-

liknya sudah dijual sebagai budakmaupunmasih ada dengannya.
17 “Siapa pun yangmenyumpahi ayah atau ibunya harus dihukummati.
18“Andaikanduaorangbertengkardanyang seorangmemukul lawannya

dengan batu, atau meninjunya, sehingga lawannya tidak bisa bangun dari
tempat tidur, tetapi tidak mati. 19Apabila lawannya itu sembuh dan dapat
berjalan kembali, meskipun dengan tongkat, orang yang memukulnya
akan dibebaskan dari hukuman. Hanya saja selama waktu penyembuhan

* 21:6 kemah TUHAN Teks sumber secara harfiah tidak menyebut ‘kemah TUHAN’, tetapi banyak
penafsir berpendapat bahwa perintah ini berhubungan dengan kemah TUHAN, yang waktu itu
memang belum dibuat. † 21:14 berlindung di mezbah … TUHAN menyadari bahwa nanti akan
ada orang-orang yang berlindung di mezbah-Nya supaya tidak dibunuh secara tidak adil. Orang
yang berlindung di mezbah pasti ingin untuk TUHAN menjadi saksi atas pembunuhannnya. Tetapi
kita lihat bahwa TUHAN juga menyadari bahwa orang yang bersalah juga akan berlindung ke
mezbah-Nya. Salah satu contoh untuk hal ini terlihat di 1Raj. 2:28-35.
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lawannya, orang yangmemukul harusmembayar semuabiaya pengobatan
dan kerugian yang timbul karena lawannyamenganggur.

20 “Jika seorang majikan memukul budak laki-laki atau perempuannya
dengan tongkat sehingga budak itu mati, dia harus dihukum. 21 Tetapi
jika budak itu masih bertahan hidup satu atau dua hari kemudian, maka
majikannya tidak akan dihukum, karena budak itu adalahmiliknya.

22 “Andaikan dua orang berkelahi, dan salah satu dari mereka dengan
tidak sengajamemukul seorang perempuan hamil sehingga diamengalami
keguguran, tetapi tidak terlukaparah,makaorangyangmemukulnyaharus
membayardendakepada suamidari perempuan itu sejumlahyangdituntut
oleh suaminya dan disetujui oleh para hakim. 23 Tetapi jika perempuan
itu terluka parah, maka orang yang memukulnya harus dihukum sesuai
dengan akibat perbuatannya: nyawa ganti nyawa, 24mata ganti mata, gigi
ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, 25 luka bakar ganti luka
bakar, luka ganti luka, memar ganti memar.

26 “Jika seorang majikan memukul mata seorang budak laki-laki atau
perempuan hingga buta, dia harus membebaskan budak itu sebagai ganti
matanya yang rusak. 27 Jika majikan itu memukul gigi seorang budak laki-
laki atau perempuanhingga lepas,makadia harusmembebaskanbudak itu
sebagai ganti giginya yang lepas.

28 “Apabila seekor sapi jantan menanduk seorang laki-laki atau perem-
puan sampai mati, maka sapi itu akan dilempari batu sampai mati. Dag-
ingnya tidak boleh dimakan, sedangkan pemilik sapi itu tidak akan di-
hukum. 29Tetapi jika sapi jantan itu seringmenanduk orang danwalaupun
pemiliknya tidak menghiraukan peringatan untuk menjaga sapi itu, maka
sapi itu harus dilempari batu sampai mati dan pemiliknya juga harus
dihukummati. 30Tetapi jika keluarga orang yang ditanduk sampai mati itu
tidak mau pemilik sapi itu dihukum mati, tetapi menuntut uang tebusan,
maka pemilik sapi itu harus membayar uang tebusan sejumlah yang ditun-
tut oleh keluarga orangmati itu.

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

33 “Jika seseorang membuka penutup kolam atau menggali kolam dan
tidak menutupnya, dan kemudian seekor sapi atau keledai jatuh ke dalam-
nya dan mati, 34 pemilik kolam itu harus membayar ganti rugi kepada
pemilik binatang itu, dan binatang yangmati itu menjadi miliknya.

35 “Apabila seekor sapi jantanmilik seseorangmelukai sapi jantan tetang-
ganya hingga mati, maka mereka harus menjual sapi yang hidup dan
membagi uangnya di antara mereka. Mereka juga harus membagi daging
sapi yang sudahmati. 36Tetapi kalau sapi jantan itumemang terkenal sering
menanduk sapi lain dan pemiliknya tidak menjaganya dengan baik, maka
pemilik sapi ganas itu harus mengganti sapi yang mati dengan uang atau
sapi lain. Tetapi sapi yangmati itu akanmenjadi miliknya.”

22
Peraturan tentang ganti rugi pencurian yang tertangkap basah

1 TUHAN berbicara kepada Musa, “Apabila seseorang mencuri seekor
sapi atau domba, lalu membunuhnya atau menjualnya, maka dia harus
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menggantikan seekor sapi itu dengan lima ekor sapi, atau seekor domba
dengan empat ekor domba.

2 “Jika padamalam hari seorang pencuri tertangkap basah sedangmasuk
ke dalam rumah seseorang dan dia dibunuh, maka orang yang mem-
bunuhnya itu tidak dianggap bersalah. 3 Tetapi apabila pencuri itu ter-
tangkap basah pada siang hari dan dia dibunuh, maka pembunuhnya
dinilai bersalah atas pembunuhan itu.

“Seorang pencuri harus membayar ganti rugi atas semua yang sudah
dicurinya. Tetapi apabila dia tidak mempunyai apa pun untuk memba-
yar ganti rugi, maka dia akan dijual sebagai budak untuk membayarnya.
4Apabila sapi, keledai, atau domba yang dicurinya ditemukan ada padanya
dalam keadaan hidup, maka dia harus membayar ganti rugi sebesar dua
kali lipat.”

Peraturan tentang ganti rugi kerusakan di ladang
5 “Jika seseorang membiarkan ternaknya makan rumput di ladang atau

kebun anggur miliknya, dan apabila ternak itu tersasar dan berkeliaran
sehingga memakan tanaman di ladang orang lain, maka pemilik ternak itu
harusmembayar ganti rugi kepadapemilik ladang itu, denganmemberikan
hasil panen terbaik dari ladang atau kebun anggurnya.

6 “Jika seseorang menyalakan api untuk membakar semak-semak duri,
dan api itu menyebar ke ladang gandum orang lain, sehingga membakar
gandum di ladang itu, maka dia harus membayar ganti rugi.”

Peraturan tentang ganti rugi harta benda
7“Apabila seseorangmenitipkanuangataubarangkepada temannya, dan

titipan itu dicuri dari rumah temannya, maka jika pencuri itu tertangkap,
dia harus membayar ganti rugi sebesar dua kali lipat. 8 Tetapi jika pencuri
itu tidak tertangkap, maka pemilik rumah itu harus menghadap kepada
para hakim di kemah-Ku* agar mereka menentukan apakah dia sudah
mencuri milik temannya atau tidak.

9 “Apabila dua orang berselisih mengenai sapi, keledai, domba, pakaian,
atau barang lain yang hilang, maka kedua belah pihak yang berselisih
itu harus menghadap kepada para hakim di kemah-Ku. Para hakim akan
menyatakan siapa yang bersalah. Orang yang bersalah harus membayar
dua kali lipat kepada pemilik sebenarnya.

10 “Jika seseorangmenitipkan keledai, sapi, domba, atau binatang lainnya
kepada temannya, dan kemudian binatang itumati, terluka, atau dirampas
musuh, dan tidak ada seorang pun yang melihat apa yang terjadi, 11maka
temannya harus bersumpah di hadapan TUHAN bahwa dia tidakmengam-
bil binatang itu. Pemilik binatang itu harus menerima sumpah temannya
dan tidakmeminta ganti rugi. 12Tetapi jika ternyata binatang itu dicuri dari
temannya,maka temannya harusmembayar ganti rugi kepada pemiliknya.
13 Jika ternyata binatang itu diserang oleh binatang buas dan dia bisa
menunjukkan bangkainya sebagai bukti, maka dia tidak perlu membayar
ganti rugi atas binatang itu.

14 “Jika seseorang meminjam seekor binatang dari sesamanya, lalu bi-
natang itu terluka atau mati saat pemiliknya tidak berada di tempat, maka
dia harus membayar ganti ruginya. 15 Tetapi jika pemiliknya ada di sana

* 22:8 para hakim di kemah-Ku Kata dalam bahasa Ibrani yang diterjemahkan ‘para hakim’ di ayat
ini dan ayat 9 juga dapat diterjemahkan ‘di hadapanAllah’. ZamanPL, pengadilan perkara seperti ini
dilaksanakan oleh para hakim dari suku Lewi di lokasi kemah TUHAN.
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saat hal itu terjadi,makapeminjam itu tidakusahmembayar ganti rugi. Jika
binatang itu adalah binatang sewaan,maka dia tidak usahmembayar ganti
rugi karena uang sewa yang dibayarnya sudah termasuk dalammembayar
kerugian itu.”

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

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

Pelanggaran-pelanggaran dengan hukumanmati
18 “Janganmembiarkan seorang perempuan ahli sihir tetap hidup.
19 “Siapa pun yang bersetubuh dengan binatang harus dihukummati.
20 “Siapa pun yang mempersembahkan kurban kepada dewa menjadi

ditentukan oleh-Ku untuk dimusnahkan.”✡

Peraturan untukmelindungi orang yang lemah
21 “Jangan menindas orang asing. Ingatlah bahwa dahulu kalian pernah

hidup sebagai orang asing di Mesir.
22 “Janganmelakukan perbuatan yangmerugikan janda-janda atau anak-

anak yatim. 23 Jika kamu merugikan mereka dan mereka berseru kepada-
Ku,makaAkuakanmembelamereka. 24Akuakanmarahkepadamudengan
cara mengizinkan kamu dibunuh oleh musuhmu. Istrimu akan menjadi
janda dan anak-anakmu akanmenjadi yatim.

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

26“Jikakamumengambil jubah sesamamusebagai jaminanhutang, kamu
harus mengembalikan jubah itu sebelum matahari terbenam, 27 karena
mungkin jubah itu adalah satu-satunya baju hangat miliknya, dan dia
membutuhkannya ketika dia tidur. Kalau kamu tidak mengembalikannya
dan dia berseru minta tolong kepada-Ku, Aku akan mendengarnya dan
menganggap kamu sudah berdosa, karena Aku berbelaskasihan.”

Hormat kepada Allah
28 “Janganmenghina Allah ataumengutuki pemimpin bangsamu.
29 “Setiap kali panen gandum dan anggur, jangan menunda dalam mem-

berikan bagian yang pertama kepada-Ku.
“Serahkanlah kepada-Ku setiap anak laki-laki sulungmu.†
30 “Demikian juga dengan anak sulung dari sapi, kambing, dan domba

yang jantan. Biarkanlah anak-anak binatang itu tinggal bersama dengan
induknya selama tujuh hari, dan persembahkanlah kepada-Ku pada hari
yang kedelapan.

31 “Kalian harus menjadi orang-orang kudus bagi-Ku. Karena itu, jangan
makan daging binatang yangmati dibunuh oleh binatang buas. Berikanlah
bangkainya kepada anjing.”

✡ 22:20 Ul. 17:2-7; Im. 27:28-29; Ul. 7:25-26 † 22:29 Serahkanlah … Secara harfiah frasa ini dapat
diterjemahkan, “Berikanlah kepada-Ku anak sulungmu.” Kata ‘berikan’ perlu ditafsirkan sesuai Kel.
13:11-16 dan Kel. 34:19-20. Ketentuan untuk upacara penebusan dapat dilihat di Im. 12:1-8.



Keluaran 23:1 127 Keluaran 23:16

23
Peraturan tentang perilaku yang adil

1 “Jangan menyebarkan berita yang salah. Jangan membantu orang
bersalah denganmemberikan kesaksian palsu di pengadilan.

2 “Janganlah mengikuti pengaruh orang banyak yang mendesak
melakukan sesuatu yang tidak adil. Dan jangan memihak kepada mereka
dengan bersaksi palsu di pengadilan untuk memutarbalikkan kebenaran.
3 Jangan juga berpihak pada seseorang dalam perkara pengadilan hanya
karena dia miskin.

4 “Jika kamu melihat sapi atau keledai milik musuhmu tersesat, kemba-
likanlah kepadanya. 5Apabila kamumelihat seseorang yangmembencimu,
dan keledainya jatuh karena bebannya terlalu berat, bantulah dia agar
keledainya bisa bangun kembali. Jangan tinggalkan orang itu dalam
keadaan susah.

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

7 “Jangan membuat tuduhan palsu dan jangan menghukum mati orang
yang tidak bersalah. Aku tidak akan mengampuni dosa orang yang
melakukan hal itu.

8“Janganmenerima suap, karena suapmembuat orangmenjadi buta, dan
merugikan orang-orang yang tidak bersalah.*

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

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

memanen hasilnya. 11 Tetapi pada tahun yang ketujuh, biarkanlah ladan-
gmu terlantar, supaya orang miskin di antara kalian bisa mengumpulkan
makanan dari ladang itu, dan binatang liar bisa memakan sisanya.
Lakukanlah juga demikian pada kebun anggur dan kebun zaitunmu.

12 “Bekerjalah selama enam hari, tetapi berhentilah bekerja pada hari
yang ketujuh, supaya sapimu, keledaimu, segala budakmu, dan pendatang
asing yang tinggal denganmu bisa beristirahat.

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

Tiga perayaan tahunan di kemah TUHAN
14 “Setiap tahun, rayakanlah tiga perayaan ini untuk menghormati Aku:

15 Yang pertama adalah Hari Raya Roti Tidak Beragi.✡ Selama seminggu
kamu hanya boleh makan roti tanpa ragi sebagaimana yang sudah Aku
perintahkan kepada kalian. Rayakanlah perayaan ini setiap tahun pada
waktu yang sudah ditetapkan di bulan Abib,† karena kalian keluar dari
Mesir pada bulan itu. Setiap kali kamu menghadiri perayaan di hadapan-
Ku, kamu harus mempersembahkan kurban. 16 Yang kedua adalah Hari
Raya Panen.✡ Pada perayaan ini, persembahkanlah hasil tuaianmu yang

* 23:8 merugikan … Frasa ini juga dapat diterjemahkan, ‘memutarbalikkan kesaksian orang benar.’
✡ 23:15 Kel. 12:14-20 † 23:15 Abib Abib adalah nama bulan pertama dalam kalender Ibrani,
yang diperkirakan jatuh antara pertengahan bulanMaret hingga pertengahan April. Lihat Kel. 12:2.
✡ 23:16 Ul. 16:9-12
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pertama kepada-Ku.✡ Dan yang ketiga adalah Hari Raya Pondok Daun.‡
Rayakanlah perayaan ketiga ini pada akhir musim panen, sesudah kamu
mengumpulkan seluruh hasil kebun dan ladangmu. 17 Pada ketiga per-
ayaan tahunan itu, semua laki-laki harus menghadap kepada-Ku, TUHAN
Penguasa, di kemah-Ku.

18 “Saat mempersembahkan kurban sembelihan, jangan mempersem-
bahkan roti yang beragi.§ Dan jangan membiarkan lemak dari kurban
perayaan tersisa sampai keesokan paginya.

19 “Bawalah hasil terbaik panen pertamamu ke kemah TUHAN Allahmu.
“Janganmemasak daging anak kambing dengan air susu induknya.”

Janji penyertaan TUHAN
20“Akuakanmengutusmalaikatuntukmenjagamudalamperjalanandan

menuntunmumenuju tempat yang sudahAkupersiapkan. 21Perhatikanlah
dan taatilah dia. Jangan menentangnya, karena dia mewakili Aku.*
Dia tidak akan mengampuni pemberontakanmu. 22 Tetapi apabila kamu
sungguh-sungguh patuh kepadanya dan melakukan semua perintah-
Ku, maka Aku akan memusuhi musuh-musuhmu dan melawan lawan-
lawanmu. 23Malaikat itu akan berjalan di depanmu dan memimpinmu ke
negeri yang didiami oleh orang Amori, Het, Feris, Kanaan, Hewi dan Yebus.
Aku akan memusnahkan mereka. 24 Janganlah menyembah dewa-dewa
mereka ataupunmeniru caramereka beribadah, melainkan hancurkanlah
patung-patung berhala mereka.

25 “Menyembahlah hanya kepada-Ku TUHAN Allahmu, maka Aku akan
memberkatimu dan kamu tidak akan kekurangan makanan dan minu-
man, dan Aku akan menjauhkan kamu dari penyakit. 26 Tidak akan ada
perempuan di negerimu yang akan keguguran atau mandul, dan Aku akan
memberimu umur panjang.

27 “Aku akan membuat semua musuh yang kalian hadapi panik. Mereka
akan menjadi kalang kabut dan akan lari dari hadapan kalian. 28 Aku
akanmembuat orang Hewi, orang Kanaan, dan orang Het begitu ketakutan
ketika kalian siap memasuki daerah mereka, sehingga mereka akan lari
dari kalian.† 29 Tetapi Aku tidak akan mengusir mereka semuanya dalam
waktu satu tahun, supaya negeri itu tidak terlantar dan binatang buas tidak
bertambah banyak sehingga dapat membahayakan kalian. 30 Aku akan
mengusir mereka perlahan-lahan sampai jumlah kalian bertambah cukup
banyak untukmenguasai negeri itu. 31Aku akanmenetapkan batas daerah
kalian dari Laut Merah sampai Laut Mediterania, dari padang belantara
sampai sungai Efrat. Aku akan menyerahkan penghuni negeri itu kepada
kalian dan kalian akanmengusir mereka.

✡ 23:16 Kel. 22:29 ‡ 23:16 Hari Raya Pondok Daun Secara harfiah teks Ibrani di ayat ini
menuliskan ‘Hari Raya Pengumpulan (panen)’. Tetapi Hari Raya Pengumpulan lebih sering disebut
Hari Raya Pondok Daun, sesuai nama yang diberikan di Ul. 16:13-15. TSI akan terus menggunakan
nama ini. § 23:18 kurban dan roti beragi Secara harfiah bahasa sumber menuliskan, “Jan-
ganlah kaupersembahkan darah korban sembelihan yang kepada-Ku beserta sesuatu yang beragi.”
Larangan ini mengacu kepada kebiasaan mempersembahkan roti tidak beragi bersama dengan
semuakurbanpersembahanbinatang. Umat Israel tidakpernahcampurragidengandarahbinatang.

* 23:21 dia mewakili Aku Secara harfiah, ‘nama-Ku ada di dalam dia’. Lihat catatan kaki di Kel.
3:2. † 23:28 ketakutan Secara harfiah, “Aku akan mengirimkan lebah mendahului kalian untuk
mengusir orang Hewi, orang Kanaan, dan orang Het dari hadapan kalian.”
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32 “Janganlah membuat perjanjian apa pun dengan orang-orang negeri
itu, dan jangan bersepakat untuk menyembah dewa-dewa mereka.
33 Janganlah membiarkan mereka tinggal di antara kalian. Kalau kalian
membiarkanmereka tinggal di sana,merekaakanmembuat kalianberdosa
terhadap-Ku dengan menyembah dewa-dewa mereka, dan kalian akan
terjerat dalam kejahatan ini.”

24
Bangsa Israel menerima perjanjian dengan TUHAN

1-2LaluTUHANberkatapadaMusa, “NaiklahkeGunungSinaimenghadap
Aku bersama dengan Harun, Nadab, Abihu, beserta tujuh puluh orang dari
tua-tua Israel. Selainmereka, tidak ada yang boleh ikut naik dengan kalian.
Sesampai di atas, sujudlah kalian menyembah Aku dari jauh. Sesudah itu,
hanya kamu seorang diri datanglahmendekat kepada-Ku.”

3 Kemudian Musa menyampaikan semua perintah dan peraturan yang
diberikan TUHAN kepada bangsa itu. Seluruh bangsa itu dengan satu suara
menjawab, “Kami dengan rela hati akan melakukan semua yang TUHAN
perintahkan.”

4 Lalu Musa menuliskan seluruh perintah TUHAN itu ke dalam kitab.
Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Musa mendirikan mezbah di kaki gu-
nungdanmenegakkanduabelasbatuperingatan, satubatuuntukmewakili
setiap suku Israel. 5 Lalu dia mengutus beberapa pemuda untuk mem-
persembahkan kurban bakaran dan menyembelih sapi-sapi jantan muda
sebagai kurban perdamaian kepada TUHAN. 6Musa menuangkan separuh
dari darah kurban yang disembelih itu ke dalam baskom-baskom, dan
mencurahkan separuhnya lagi pada mezbah. 7 Kemudian dia mengambil
Kitab Perjanjian itu danmembacakannya dengan suara keras pada seluruh
bangsa itu. Dan jawab mereka, “Kami akan melakukan apa yang sudah
TUHAN perintahkan. Kami akanmenaati-Nya.”

8 Lalu Musa mengambil darah yang berada di baskom-baskom itu dan
memercikkannya kepada umat itu sambil berkata, “Berdasarkan semua
perintah Tuhan itu, darah ini mengesahkan perjanjian yang sudah TUHAN
buat denganmu.”

9 Sesudah upacara itu, Musa, Harun, Nadab, dan Abihu, beserta ketujuh
puluh tua-tua Israel itu, naikkegunung 10danmelihatAllah Israel. Dibawah
kaki-Nya terlihat sesuatu seperti lantai yang terbuat dari batu permata
berwarna biru,* jernih seperti langit tanpa awan. 11Walau para pemimpin
Israel ini sudah melihat Allah, Dia tidak membinasakan mereka. Mereka
bahkan makan dan minum di hadapan-Nya sebagai tanda pengikatan per-
janjian dengan-Nya!

Musa di Gunung Sinai
12 Sesudah mereka semua turun dari gunung, TUHAN berkata kepada

Musa, “Datanglah kepada-Ku di atas gunung ini dan berdiamlah di sini.
Aku akanmemberikanmu lempengan batu dimana Aku sudahmenuliskan
perintah-perintah-Ku, agar kamu bisa mengajarkannya kepada umat-Ku.”

13-15 Lalu Musa berkata kepada para tua-tua, “Tunggulah kami di sini
sampai kami kembali. Harun dan Hur ada bersama dengan kalian. Jika
adamasalah yang terjadi di antara umat, kalian bisa membawanya kepada
Harun dan Hur.” Maka Musa berangkat bersama tangan kanannya yang
bernama Yosua. KemudianMusa naik ke atas gunung, dan awanmenutupi

* 24:10 batu permata biru Secara harfiah, ‘batu safir’.
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gunung itu. 16 Kemuliaan TUHAN berdiam di atas Gunung Sinai, dan
awan menutupinya selama enam hari. Pada hari yang ketujuh, TUHAN
memanggil Musa dari dalam awan. 17 Dari pandangan umat Israel yang
berada di kaki gunung, kemuliaan TUHAN di atas gunung terlihat seperti
api yang berkobar-kobar. 18LaluMusamendaki lebih tinggi ke atas gunung
dan masuk ke dalam awan itu. Dia berdiam di gunung itu selama empat
puluh hari dan empat puluhmalam.

25
Berbagai persembahan untukmembuat kemah TUHAN

1TUHANberkata kepadaMusa, 2 “Suruhlah umat Israelmembawa berba-
gai pemberian bagi-Ku untuk membuat kemah-Ku. Terimalah pemberian
dari setiap orang yang hatinya terdorong untuk memberi. 3 Inilah pembe-
rian yang boleh kamu terima dari mereka:

emas, perak, perunggu,
4benang linen berwarna merah, biru, dan ungu, kain linen halus, kain
dari bulu kambing,

5 kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit yang tidak menyerap
air,* kayu akasia,†

6minyak zaitun untuk penerangan, wangi-wangian dari getah pohon
untuk dimasukkan ke dalam minyak pengurapan dan untuk pem-
bakaran dupa,

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

8“Katakankepadamerekabahwamerekaperlumembangunkemahyang
kudus bagi-Ku, supaya Aku tinggal di tengah-tengah mereka. 9Kamu akan
memimpinmerekauntukmembuatKemah-Ku ini danperabotannya sesuai
dengan semua pola yang akan Aku tunjukkan padamu.”

Peti perjanjian
10TUHANberbicara kepadaMusa, “Buatlah sebuah peti untukmengingat

perjanjian yang Aku buat dengan umat Israel. Peti itu dibuat dari kayu
akasia, dengan panjang 115 sentimeter, lebar 69 sentimeter, dan tinggi
69 sentimeter. 11 Lapisilah bagian luar dan dalam peti itu dengan emas
murni, dan buatlah bingkai emas untuk bagian atasnya. 12 Supaya bisa
mengangkutnya dengan dua tongkat pengusung, buatlah empat gelang
emas cetakan dan pasangkanlah di keempat kakinya, dengan dua gelang
pada kedua sisi panjangnya. 13 Buatlah dua tongkat pengusung dari kayu
akasia dan lapisilah dengan emas. 14 Masukkanlah kedua tongkat itu ke
dalam gelang-gelang yang ada di kedua sisi peti, agar peti dapat diusung.
15Tongkat-tongkat itu akan tetap terpasang pada gelang-gelang peti itu, dan
tidak boleh dilepaskan.

* 25:5 kulit yang tidak menyerap air Jenis kulit yang dimaksudkan tidak dapat dipastikan. Yang
jelas, kulit ini digunakanuntuk lapisan paling atas di atap RuangMahakudus di kemahTUHAN. Lihat
Kel. 26:14. † 25:5 kayu akasia Ada banyak sekali jenis kayu akasia. Jenis akasia yang ada di
Indonesia tidak pernah dipilih untuk membuat kursi, meja, atau rumah. Sedangkan jenis akasia
di Alkitab adalah kayu keras dan berkualitas, sehingga digunakan untuk membuat peti perjanjian,
mezbah kurban bakaran, dll. ‡ 25:7 batu permatamerah Jenis batu permata yang tertulis dalam
teks Ibrani adalah krisofras. § 25:7 efod Lihat catatan tentang efod di Kel. 28:6.
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16 “Aku akan memberikan dua lempengan batu yang bertulisan kewa-
jiban yang harus dipenuhi umat Israel dalam perjanjian dengan Aku.
Letakkanlah kedua lempengan itu ke dalam peti ini.

17 “Inilah caramembuat penutup untuk peti itu. Penutup ini akan disebut
Takhta Pendamaian,* dan akan dibuat dari emas murni, dengan panjang
115 sentimeter dan lebar 69 sentimeter. 18-19 Tempalah emas berbentuk
dua malaikat penjaga,✡ satu untuk dipasang pada ujung kiri dan satunya
lagi untuk ujung kanan. Kedua tempaan emas yang berbentukmalaikat itu
akan menjadi satu bagian dengan penutup peti. 20Kedua malaikat penjaga
itu akan saling berhadapan, dengan wajah mengarah ke penutup peti, dan
membentangkan sayap-sayapnya ke atas sehingga menaungi penutup peti
itu. 21Masukanlah lempengan batu yang akan Aku berikan kepadamu ke
dalam peti itu dan tutuplah dengan penutupnya. 22 Di sanalah, yaitu di
antara keduamalaikat penjaga yang ada di atas penutup peti perjanjian itu,
Aku akan menjumpaimu, dan memberikan semua perintah-Ku kepadamu
untuk disampaikan kepada bangsa Israel.”

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

tempat untuk menyajikan roti bagi-Ku. Buatlah meja itu dengan uku-
ran panjang 92 sentimeter, lebar 46 sentimeter, dan tinggi 69 sentimeter.
24 Lapisilah meja itu dengan emas murni, dan buatlah bingkai emas di
sekelilingnya. 25Buatlah juga pinggiranmengelilinginya selebar 8 sentime-
ter, dan buatlah bingkai dari emas sepanjang pinggiran itu. 26 Buatlah
empat gelang emas dan pasanglah gelang-gelang itu di keempat sudut, pada
keempat kaki meja. 27 Keempat gelang itu akan dipasang dekat dengan
pinggiran meja sebagai lubang untuk memasang dua tongkat pengusung
meja. 28 Buatlah dua tongkat pengusung itu dari kayu akasia dan lapisilah
dengan emas. 29Untuk ditaruh juga padameja ini, buatlah dari emasmurni
beberapa piring, sendok, kendi, dan mangkuk, untuk digunakan dalam
persembahan air anggur.

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

31 “Buatlah dari emas murni tiang pelita bercabang. Semua bagian tiang
pelita itu akan dibentuk dengan cara ditempa dari satu bongkah emas,
termasukbagiankaki, batangnya, dan tujuhpelitanya,‡danhiasannyayang
berbentuk seperti kelopak dan mahkota bunga. 32 Buatlah tiang pelita
itu dengan enam cabang, tiga cabang pada sisi kiri dan tiga cabang pada
sisi kanan. 33 Setiap dari keenam cabang akan memiliki tiga hiasan yang
berbentuk seperti bunga badam, lengkap dengan kelopak dan mahkota
bunganya. 34 Buatlah tiang utama yang di tengah supaya memiliki empat
* 25:17 Takhta Pendamaian Penutup peti ini menggambarkan bahwa TUHAN sendiri, sambil
bertakhta di surga, seolah-olah bertakhta juga di atas penutup peti ini. Nama untuk penutup
ini diberikan oleh TUHAN, dan dengan demikian Dia menunjukkan kerelaan-Nya untuk berbelas
kasihan dan melepaskan kemarahan-Nya atas dosa umat-Nya. ✡ 25:18-19 Kej. 3:24 † 25:30
roti sajian bagi-Ku Secara harfiah bahasa Ibrani menuliskan ‘roti (untuk di) hadirat (TUHAN)’. Roti
ini selalu disajikan. Roti yang baru harus sudah disajikan di meja itu secara rutin setiap hari Sabat
(1Taw. 9:32, 1Sam. 21:6). Imam-imam boleh memakan roti itu sesudah lewat seminggu, mereka
memakannya di dalam ruangmaha suci (Im. 24:5-9). ‡ 25:31 pelitanyaKemungkinan setiap pelita
ini berbentuk seperti wadah kecil yang pinggirannya terjepit sebagai tempat untukmenaruh sumbu.
Ketujuh wadah ini diisi denganminyak zaitun sebagai bahan bakar pelita.



Keluaran 25:35 132 Keluaran 26:13

hiasan berbentuk bunga badam, lengkap dengan kelopak dan mahkota
bunganya. 35 Buatlah juga hiasan berbentuk kuncup bunga badam di
bawah masing-masing pasangan cabang yang keluar dari tiang utama
pelita. 36 Tiang pelita itu bersama dengan semua cabangnya dan hiasan-
nya akan dibuat dari emas murni dengan cara ditempa dari satu cetakan
emas. 37Buatlah tujuh pelita dan letakkanlah di ujung atas tiang utama itu
dan keenam cabangnya, supaya menerangi ke depannya. 38 Buatlah juga
dari emas murni sejumlah penjepit untuk membersihkan sumbu pelita,
dan nampan-nampan untuk membawa perlengkapannya. 39 Emas murni
yang diperlukan untuk membuat tiang pelita bercabang itu beserta semua
perlengkapannya adalah 34 kilogram.

40“Pastikanlahuntukmembuat semuanya sesuai denganpola yangditun-
jukkan kepadamu di atas gunung ini.”

26
Kemah TUHAN*
Atap

1 TUHAN berkata kepada Musa, “Inilah cara membuat atap kemah-Ku.
Lapisan paling bawah dibuat dari sepuluh helai kain linen yang ditenun
dengan benang berwarna merah, biru dan ungu. Tenunan itu membentuk
pola yang indah berupa malaikat-malaikat penjaga. 2 Ukuran setiap helai
kain harus sama, yaitu panjang 13meter dan lebar 1,8meter. 3Dari kesepu-
luh helai kain itu, buatlah dua rangkaian yang masing-masing terdiri dari
lima helai, yang akan disambungkan pada sisi panjang. Kedua rangkaian
itu masing-masing akan menjadi satu sehingga panjangnya tetap 13 meter
dan lebar menjadi 9 meter. 4-5 Di sepanjang setiap sisi kain yang panjang,
buatlah limapuluh lubang kait dari tali biru. Setiap lubang kait di helai kain
yang satu harus saling berhadapan dengan sebuah lubang kait pada helai
kain yang akan disambungkan. 6 Untuk menghubungkan setiap lubang
kait pada rangkaian kain itu buatlah lima puluh pengait dari emas. Kedua
rangkaian kain itu akan disambung dengan pengait dari emas itu agar atap
kemah-Kumenjadi satu kesatuan.

7-8 “Untuk lapisan kedua pada atap kemah-Ku, buatlah sebelas helai kain
yang ditenun dari bulu kambing. Setiap helai harus berukuran sama, yaitu
panjang 14 meter dan lebar 1,8 meter. 9-11 Di sepanjang setiap sisi kain
yang panjang, buatlah lima puluh lubang kait. Setiap lubang kait di helai
kain yang satu harus saling berhadapan dengan sebuah lubang kait pada
helai kain yang akan disambungkan. Dari kesebelas helai kain itu buatlah
dua rangkaian. Dengan menggunakan pengait-pengait, satukanlah lima
helai menjadi satu rangkaian, dan enam helai lainnya menjadi rangkaian
kedua. Helai kain yang keenam akan dilipat dua di atas bagian depan
kemah itu. 12 Rangkaian kain bulu kambing ini lebih lebar hampir satu
meter daripada kain atap dari linen. Biarkanlah bagian yang lebih ini
tergantung dari belakang kemah untuk menutupi sisi belakang. 13 Kain
penutup ini juga lebih panjang satu meter daripada kain atap dari linen.
Biarkanlah setengahmeterkelebihanmenggantungdari sisi kiri dankanan,
agar menutupi kedua sisi kemah-Ku.
* 26: detail-detail pembuatan kemah TUHANBanyak detail dalam pembuatan kemah TUHAN yang
tidak dapat dipastikan, seperti bentuk pengait, bentuk rangka, posisi pasak, dan posisi kayu lintang.
TSI berusaha supaya petunjuk-petunjuk dalampasal ini dijelaskan dengan cara yangwajar, sehingga
mudah dipahami.
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14 “Di atas kain-kain penutup itu, taruhlah penutup yang dibuat dari kulit
domba jantan yang diwarnai merah. Dan di atasnya lagi taruhlah penutup
yang dibuat dari kulit yang tidakmenyerap air.”

Rangka-rangka untukmenopang atap kemah TUHAN
15 “Untuk menopang atap kemah-Ku, buatlah rangka-rangka dari kayu

akasia. 16Setiap rangka berukuran tinggi 4,6meter dan lebar 69 sentimeter.
17-22 Semua rangka ini akan dibuat dengan cara yang sama, dengan dua
pasak yang menjulur dari bawah di ujung kiri dan kanan setiap rangka.
Buatlah dua puluh rangka untuk sisi selatan kemah, dua puluh untuk sisi
utara, dan delapan untuk sisi belakang. Sebagai tempat untuk menahan
rangka-rangka itu, setiap pasak akan dimasukkan ke dalam lubang pada
dasar penahanyang akandibuat dari perak. Seluruhnyaakanada sembilan
puluh enam dasar untuk keempat puluh delapan rangka itu. 23-25Di bagian
belakangkemah, akandibuat enamrangkadengancara samaseperti semua
rangka di kedua sisi. Tetapi untuk dua rangka di kedua sudut belakang
kemah akan dibuat secara khusus. Kedua rangka itu akan menyatukan
sudut kiri dan kanan, dari bawah sampai ke atas, dan akan tersambung
di ujung atas dengan gelang pemegang yang dibuat dari emas. Kedelapan
rangka untuk sisi belakang Kemah-Ku akan dipasang di atas enam belas
dasar penahan yang akan dibuat dari perak, dua dasar untuk setiap rangka.

26 “Agar kemah-Ku kokoh, buatlah kayu lintang dari kayu akasia, yang
akan digunakan untukmelintasi danmenyatukan rangka-rangka itu. Lima
batang akan melintasi sisi utara kemah, 27 lima batang di sisi selatan, dan
lima batang yang lebih pendek akan melintasi bagian belakang kemah,
yaitu sisi yang akan menghadap ke barat. 28 Empat dari kayu lintang akan
dipasang di atas dan di bawah, sedangkan kayu lintang yang di tengah akan
dipasang pada setengah tinggi rangka-rangka, dan melintang dari ujung
yang satu sampai ke ujung lainnya. 29 Sebagai tempat untuk memasukkan
semua kayu lintang itu, buatlah gelang-gelang emas yang dipasang pada
setiap rangka. Semua rangka dan kayu lintang akan dilapisi dengan emas.

30 “Dirikan kemah-Ku sesuai dengan rencana yang Aku tunjukkan
kepadamu di atas gunung.”

Kedua ruangan dalam kemah TUHAN
31 “Untuk memisahkan bagian dalam kemah-Ku menjadi dua ruangan,

tenunlah sebuah tirai dengan pola yang indah, berupa malaikat-malaikat
penjaga, dari benang linen merah, biru dan ungu. 32 Tirai itu akan digan-
tungkan dengan pengait-pengait emas pada empat tiang kayu akasia yang
dilapisi dengan emas. Tiang-tiang itu akan berdiri di atas empat dasar
penahan yang akan dibuat dari perak cetakan. 33-34Peti perjanjian, lengkap
dengan penutupnya, akan diletakkan di ruangan yang di balik tirai itu,
yang akan disebut Ruang Mahakudus. Sedangkan ruang di depannya akan
disebut Ruang Kudus. 35Di sebelah luar tirai, tempatkanlahmeja di sebelah
utara dan tiang pelita bercabang di sebelah selatan, saling berhadapan.

36 “Untuk pintumasuk kemah, tenunlah satu tirai dari benang linen yang
berwarna merah, biru dan ungu yang ditenun dengan pola yang indah.
37 Tirai itu akan digantung dengan pengait-pengait emas pada lima tiang
kayu akasia yang dilapisi dengan emas. Tiang-tiang ini akan berdiri di atas
lima dasar yang dicetak dari perunggu.”

27
Mezbah untuk kurban bakaran
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1 TUHAN berbicara kepada Musa, “Buatlah sebuah mezbah* dari kayu
akasia berbentuk persegi, dengan panjang keempat sisinya 230 sentimeter,
dan tinggi 140 sentimeter. 2 Pahatlah dan bentuklah tanduk di keempat
sudut atas mezbah, sehingga tanduk-tanduk itu menyatu dengan mezbah.
Lalu lapisilah seluruh mezbah itu dengan perunggu. 3 Buatlah semua
perlengkapanmezbahdari perunggu, yaitu sejumlah tempat abu, sekop, be-
jana, pengait daging, dankuali untukmengangkut bara. 4-5Buatlahalas dari
perunggu tebal yang berlubang-lubang untuk menahan kayu bakar. Posisi
alas itu di dalam mezbah adalah setengah tinggi mezbah. Dan di bagian
luar mezbah, pasanglah empat gelang dari perunggu pada setiap sudutnya
sebagai tempat untuk memasukkan dua tongkat pengusung. 6Buatlah juga
dua tongkat pengusung dari kayu akasia, dan lapisilah tongkat itu dengan
perunggu. 7Ketika perlumengusungmezbah, kedua tongkat pengusung itu
akan dimasukkan pada gelang-gelang yang berada di sisi kanan dan kiri
mezbah. 8 Jadi mezbah itu akan berbentuk seperti kotak kosong, seperti
yang sudah ditunjukkan kepadamu di atas gunung.”

Pagar keliling halaman kemah TUHAN
9-11 “Buatlah halaman untuk kemah-Ku itu. Halaman akan diberi pagar

keliling dengan tirai-tirai yang ditenun dari benang linen. Rangkaian tirai
untuk sisi selatan dan utara masing-masing sepanjang 46 meter. Pada
masing-masing sisi, gantungkanlah tirai itu pada dua puluh tiang menggu-
nakan lubang kait dan pengait perak. Setiap tiang berdiri di atas satu dasar
terbuat dari perunggu. 12Di bagian belakang kemah, yaitu di sebelah barat,
lebar tirai itu akan 23 meter, dan digantungkan pada sepuluh tiang yang
dipasang pada sepuluh dasarnya.

13 Pintu gerbang halaman TUHAN akan terletak di sebelah timur, dan
lebar sisi itu juga 23 meter. 14-15 Pintu gerbang masuk akan ada di tengah
sisi itu, diapit dengan dua rangkaian tirai di ujung kiri dan kanan, yang
panjangnya masing-masing 6 meter 90 senti. Kedua rangkaian tirai itu
masing-masing akan digantungkan pada tiga tiang yang berdiri di atas tiga
dasar. 16Untuk pintu gerbang yang berada di tengah sisi itu, tenunlah tirai
denganpola yang indahdari benang linenberwarnamerah, biru, danungu,
dengan panjang 9 meter 20 senti. Tirai itu akan digantungkan pada empat
tiang yang ditempatkan di atas empat dasar.

17 Bagian ujung atas semua tiang di sekeliling halaman itu akan memi-
liki gelang penyambung, berguna sebagai tempat memasang pengait dari
perak. Dasar tiang-tiang itu akan terbuat dari perunggu. 18 Jadi seluruh
halaman akan berukuran panjang 46 meter panjang, dan lebarnya 23 me-
ter. Tinggi tirainya 2 meter 30 senti, dan ditenun dari benang linen. Semua
dasar tiangnya akan terbuat dari perunggu. 19 Semua perlengkapan lain
di kemah-Ku, termasuk seluruh pasak-pasak yang ditancapkan ke tanah
untukmengikat tali-tali yangmenahan pagar halaman itu, akan dibuat dari
perunggu.”

Minyak untuk pelita
20 “Perintahkanlah umat Israel untuk membawa kepadamu minyak za-

itun murni untuk pelita, agar pelita-pelita itu menyala terus. 21Harun dan
anak-anaknya akan bertanggung jawab untuk menjaga agar pelita-pelita
di dalam kemah-Ku di depan tirai Ruang Mahakudus itu terus menyala di
* 27:1 mezbah Mezbah adalah sebuah tempat untuk mempersembahkan kurban kepada Allah.
Sebelum zaman kemah TUHAN, mezbah yang digunakan dibuat dari tanah atau batu-batu. Tetapi
mezbah ini dibuat dari kayu supaya dapat dipindahkan.
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hadapan Aku, dari sore sampai pagi. Inilah ketetapan bagi bangsa Israel
turun temurun.”

28
Pakaian para Imam

1Berkatalah TUHAN kepada Musa, “Panggillah kakakmu, Harun, beserta
anak-anaknya Nadab, Abihu, Eleazar dan Itamar. Khususkanlah mereka
untuk melayani-Ku sebagai imam. 2-3 Sebelum Harun dapat ditabiskan
untuk melayani-Ku sebagai imam besar, pakaian khusus harus dibuat bagi
dia, untuk menunjukkan bahwa dia memegang pelayanan yang terhomat
danmulia demi Aku. Suruhlah para pengrajin ahli yang sudah Aku penuhi
dengan roh kebijaksanaan untuk membuat pakaian khusus itu. 4-5 Inilah
pakaian yang perlumereka buat: penutup dada, efod, jubah,* baju panjang
yang ditenun dengan pola yang indah,† serban, dan ikat pinggang. Kain
untuk itu akan ditenun dengan pola yang indah dari benang linen merah,
biru, dan ungu, dihiasi juga dengan benang emas.✡ Semua itu dibuat
bagi Harun dan anak-anaknya, supaya mereka memakainya saat melayani
Aku sebagai imam-imam. Semua pakaian ini akan dianggap kudus karena
dikhususkan demi pelayanan bagi-Ku.”

Baju efod dan penutup bahu
6“Parapengrajin ahli itu akanmembuat baju efod‡dari kain yangditenun

dari benang linen berwarna merah, biru, dan ungu, dan dihiasi dengan
benang emas. 7 Efod itu akan mempunyai dua bagian, yaitu bagian depan
dan bagian belakang. Kedua bagian ini akan disambungkan dengan dua
penutup bahu. 8 Ikat pinggangnya yang tersambung dengan efod akan
dibuat dari bahan yang sama dengan efod, yaitu kain yang ditenun dari
benang linen berwarna merah, biru, dan ungu, dan dihiasi dengan benang
emas.

9 “Keduapenutupbahu itu akandihiasi denganduabatu permatamerah§
yang besar, satu di bahu kiri dan satu di kanan. Kedua batu ini akan
diukirkan dengan nama-nama kedua belas anak Yakub, 10enamnamapada
batu yang pertama dan enam nama lainnya pada batu yang kedua, sesuai
urutan kelahiran mereka. 11-14 Cara mengukir nama-nama itu pada kedua
batu tersebut adalah sebagaimana ahli pengukir membuat cap meterai.
Kedua batu permata itu akan dipasang di bingkai emas yang akan dijahit
padapenutupdada. KetikaHarundatangkehadapan-Kudenganmembawa
nama-nama mereka di atas kedua bahunya, Aku akan selalu diingatkan
bahwaHarunmewakili seluruhumat-Ku. Keduabingkai emas itu juga akan
dikaitkan kepada penutup dada dengan dua rantai emasmurni yang dijalin
seperti tali.”

Penutup dada
15 “Para pengrajin ahli itu akanmembuat penutup dada untuk digunakan

oleh imam dalammengambil keputusan menurut kehendak-Ku.✡ Penutup
dada ini akan ditenun dari benang linen berwarna merah, biru, dan ungu,
* 28:4-5 jubah Bentuk jubah yang dimaksud dijelaskan di ayat 31-35. † 28:4-5 baju panjang …
Bentuk baju yang dimaksud seperti gamis atau tunik. Baju ini dipakai sebagai lapisan dalam jubah.
✡ 28:4-5 39:3 ‡ 28:6 baju efod Kata ‘efod’ diambil langsung dari bahasa Ibrani. Dari penjelasan
dalam kitab Keluaran, efod kemungkinan berbentuk seperti celemek, tetapi fungsinya lebih seperti
perhiasan yang memiliki arti simbolis tentang pelayanan imam. § 28:9 permata merah Jenis
kedua batu permata ini adalah karnelian atau krisopras. Lihat catatan untuk ayat 17. ✡ 28:15
Kel. 28:30
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dan dihiasi dengan benang emas, supaya menjadi karya seni yang serupa
dengan efod. 16Penutup dada itu akan dilipat dua untukmembuat kantong
persegi empat, denganpanjang dan lebar 22 sentimeter. 17Empat baris batu
permata akan dipasang pada penutup dada itu. Baris pertama akan berisi
batupermatamerah, bening, danhijau tua.* 18Baris yangkeduaakanberisi
batu permata hijau campur biru, biru tua, dan bening. 19Baris yang ketiga
akanberisi batu permata biru, putih campur cokelat, danungu. 20Danbaris
yang keempat akan berisi batu permata bening, merah, dan hijau campur
merah. Semua permata ini akan dipasang pada bingkai emas. 21Dua belas
batu permata itu melambangkan kedua belas anak Yakub, yang kemudian
menjadi dua belas suku Israel. Setiap batu permata itu akan diukir, seperti
ukiran capmeterai, masing-masing satu nama suku Israel.

22-25 “Sebagai penahan untuk penutup dada dari bagian atas, buatlah dua
rantai dari emas murni yang dijalin seperti tali, beserta dua cincin emas.
Cincin yang satu akan dijahit pada pojok kiri atas penutup dada, dan cincin
yang satunya lagi dijahit pada pojok kanan atas. Kedua rantai emas itu dis-
ambungkan kepada masing-masing cincin untuk mengikat penutup dada
itu pada kedua bingkai emas di penutup bahu efod. 26-28Empat cincin emas
lagi perlu dibuat juga, yang akan menahan penutup dada itu dari bawah.
Satu cincin akan dijahit kepada pojok kira bawah penutup dada, dan satu
lagi kepada pojok kanan bawah, di bagian dalam yang berdekatan dengan
efod. Duacincinemasakandijahit kepadabagiandepanefod, di sebelahkiri
dan kanan, dan di tengah di antara bagian bawah kedua penutup bahu dan
sambungan jahitan ikat pinggang. Kedua cincin di kiri dan kedua yang di
kananakandisambungkandengan tali biru, agarpenutupdada tidakhanya
bergantung dari atas saja ketika Harunmembungkuk.

29 “Setiap saat Harun masuk ke Ruang Kudus, dia akan selalu memakai
penutup dada itu. Dengan demikian dia akan senantiasa membawa nama-
nama suku Israel di dekat jantungnya, dan Aku akan selalu diingatkan
bahwaHarunmewakili semuaumat-Ku. 30Keduaalat yangakandigunakan
untukmengetahuikehendak-Ku, yaituUrimdanTumim,†akandimasukkan
ke dalam saku penutup dada. Dengan demikian benda-benda itu akan
selalu berada di dekat jantung Harun ketika dia menghadap kepada-Ku
untukmengetahui kehendak-Ku bagi umat Israel.”

Jubah biru
31 “Jubah Harun yang akan dipakai di bawah efod itu akan ditenun

seluruhnya dari benang berwarna biru. 32 Jubah itu akan ditenun dengan
kerah yang tebal, agar jubah tidak mudah robek. 33-34 Sekeliling ujung
bawah jubah akan ditenun dengan hiasan-hiasan berbentuk seperti buah
delima,‡ dari benangwarnamerah, biru dan ungu. Dan pasanglah lonceng-
lonceng emas secara berselang-seling dengan hiasan-hiasan itu. 35Harun
* 28:17 batu-batu permata Jenis-jenis batu permata tersebut sulit ditentukan, tetapi dapat diter-
jemahkan sebagai (ay.17) delima, krisolit, zamrud, (18) pirus, safir, berlian, (19) ambar, akik putih,
kecubung, (20) krisolit/beril, krisopras, dan yaspis. Warna beberapa batu tersebut bisa bervariasi,
dan jenis batu permata juga sulit dipastikan. † 28:30 Urim dan Tumim Urim dan Tumim adalah
dua benda yang dipakai oleh para imamuntukmengetahui kehendak Allah. NamaUrim dan Tumim
dapat diterjemahkan ‘Terang’ dan ‘Kebenaran’. (Di sini kata ‘kebenaran’ digunakan dengan maksud
keputusan yang benar.) Sekarang tidak diketahui bentuknya Urim dan Tumim atau bagaimana cara
pemakaiannya. ‡ 28:33-34 buah delima. Buah delima adalah buah berukuran sedang yang
berwarna merah, putih atau ungu. Bijinya banyak dengan bentuk bulat panjang yang bersegi-segi
agak pipih.
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wajib memakai jubah ini setiap kali dia memasuki Ruang Kudus untuk
melayani Aku, dan lonceng-lonceng ini akan berbunyi setiap kali diamasuk
dan keluar dari hadirat-Ku. Hal ini adalah kewajiban bagi Harun dan
anak-anaknya yangmenjadi imambesar, karena siapa pun yangmelanggar
dalam ketentuan ini akan Aku hukummati.”

Medali pada serban
36 “Serban Harun akan dihiasi dengan sebuah medali dari emas murni.

Permukaannya akan diukir dengan perkataan, “Kudus bagi TUHAN.” Uki-
ran perkataan ini akan dibuat dengan cara seperti pengrajin mengukir
cap meterai. 37 Medali ini akan diikat di bagian depan serban Harun
dengan tali berwarnabiru. 38SetiapkaliHarunmempersembahkansesuatu
yang orang Israel berikan kepada-Ku, dia harus memakai medali ini pada
dahinya sebagai tanda bahwa Aku menganggap kudus persembahan itu,
biarpun terjadi kesalahan dalam cara umat Israel memberi persembahan
itu. Dengan demikian, Aku akan berkenan kepada umat-Ku.”

Berbagai pakaian lain
39 “Baju panjang untuk Harun akan ditenun dari benang linen, dengan

pola indah yang berwarna-warni. Serban dan ikat pinggangnya juga akan
ditenun dengan cara yang sama.

40 “Bagi anak-anakHarun, akan perlu dibuat baju panjang, ikat pinggang,
dan ikat kepala. Hendaklah pakaian mereka melambangkan kehormatan
dan kemuliaan mereka sebagai imam. 41-43Harun dan anak-anaknya juga
akan membutuhkan celana dalam dari kain linen, dengan panjang dari
pinggang sampai paha. Harun dan anak-anaknya harus memakai celana
itu saat mereka memasuki Ruang Kudus di kemah-Ku, atau saat mereka
melaksanakan pelayanan mereka di mezbah kurban bakaran di halaman
kemah-Ku. Hal ini adalah kewajiban bagi Harun dan anak-anaknya, karena
siapa pun yangmelanggar dalam hal ini akan Aku hukummati.

“Ketika segala macam pakaian ini sudah disiapkan, urapilah dan
tahbiskanlah Harun dan anak-anaknya, agar mereka dikhususkan dan
dikuduskan sebagai imam yangmelayani Aku.”

29
Persiapan untuk pentahbisanHarun dan anak-anaknya sebagai imam

1 TUHAN berkata kepada Musa, “Harun dan anak-anaknya harus ditah-
biskan sebagai imam agar mereka bisa melayani Aku. Untuk upacara
pentahbisan itu, siapkanlah hal-hal ini: Seekor sapi jantan muda dan dua
ekor domba jantan. Ketiganya haruslah yang tidak ada cacat di tubuhnya.
2Buatlah tigamacam roti yang tidak beragi dari tepung terigu yang terbaik,
yaitu roti yang tidak mengandung minyak zaitun, roti yang mengandung
minyak zaitun, dan roti tipis kering yang diolesi dengan minyak zaitun
setelah dibakar. 3 Taruhlah semua roti itu dalam sebuah bakul untuk
dipersembahkan kepada-Ku bersama dengan sapi jantan muda dan kedua
domba jantan itu.

4 “Lalu bawalah Harun dan anak-anaknya ke depan pintu kemah-Ku
dan lakukanlah upacara pembasuhan bagi mereka. Dalam upacara itu
kamu harus membasuh mereka masing-masing dengan air. 5 Lalu am-
billah pakaian yang sudah disiapkan itu, yaitu jubah, baju panjang, efod
yang sudah disulam, dan penutup dada. Kenakanlah semuanya kepada
Harun, dan ikatkanlah ikat pinggang pada efod yang sudah dikenakannya.
6 Pakaikanlah serban di kepalanya, dan pasanglah pada serban itu medali
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emas yang sudah diukir dengan tulisan: Kudus bagi TUHAN. 7 Sesudah
itu urapilah dia dengan menuangkan minyak pengurapan di kepalanya.
8 Kemudian suruhlah anak-anaknya mendekat dan kenakanlah baju-baju
panjang yang sudah disiapkan itu pada mereka. 9 Pasanglah ikat pinggang
dan ikat kepala kepadamerekamasing-masing.”

Upacara pentahbisanHarun dan anak-anaknya
“Berikut ini adalah ketetapanmengenai tata cara pentahbisanHarun dan

anak-anaknya, dan upacara ini juga akan dilakukan secara turun-temurun
untuk setiap keturunan mereka yang akan melayani Aku sebagai imam:
10-11 Bawalah sapi jantan itu ke depan gerbang kemah-Ku, lalu suruhlah
Harundananak-anaknyameletakkan tanganmerekadi atas kepala sapi itu.
Sembelihlah sapi itu dihadapan-Ku, di tempat itu juga. 12Ambillah sebagian
darah sapi itu, lalu oleskanlah pada tanduk-tandukmezbah dengan jarimu.
Sisa darah itu harus kamu tuangkan ke bagian bawah mezbah. 13 Sesudah
itu ambillah semua lemak yang menutupi isi perutnya, hati dan kedua
ginjal dengan lemaknya. Bakarlah semua itu di atas mezbah sebagai
persembahan bagi-Ku. 14Tetapi daging, kulit, dan kotorannya, harus kamu
ke luar perkemahan danmembakarnya. Itulah kurban penghapus dosa.

15 “Kemudian ambillah salah satu dari kedua domba jantan itu, dan
suruhlah Harun serta anak-anaknya untuk meletakkan tangan mereka di
atas kepala domba itu. 16Lalu, sembelihlah domba itu, ambil darahnya dan
siramkan dengan kuat pada keempat sisi mezbah. 17Potonglah seluruhnya
menjadi beberapabagiandancucilah semuabagiandalamnyadankakinya.
Lalu letakkanlahsemuanya itudi sampingkepaladanbagian tubuh lainnya.
18Bakarlah semuanya itu di atas mezbah. Itulah kurban bakaran yang bau
harumnya akanmenyenangkan bagi-Ku.

19 “Kemudian ambillah domba jantan yang satunya lagi, yang khusus
untuk mentahbiskan mereka. Suruhlah Harun serta anak-anaknya untuk
meletakkan tangan mereka di atas kepala domba itu. 20 Lalu sembelihlah
domba itu. Ambillah sedikit darahnya dan oleskanlah pada telinga kanan
Harun dan masing-masing anaknya, dan juga pada ibu jari tangan kanan
dan ibu jari kaki kanan mereka. Dan sisa dari darah itu harus kamu
siramkandengan kuat pada keempat sisimezbah. 21Ambillah sedikit darah
dari mezbah itu dan campurkanlah dengan minyak pengurapan. Lalu
percikkanlah kepadaHarun dan kepada anak-anaknya, serta pada pakaian
mereka. Dengancara inilahmerekasertapakaianmerekadikuduskandemi
pelayanan kepada-Ku.

22 “Lalu ambillah bagian yang berlemak dari domba jantan, lemak yang
melapisi bagian ekor, dan lemak yang menutupi isi perut. Ambillah juga
hati, kedua ginjal serta lemak yang menutupinya, dan paha kanannya,
karena domba ini untuk pentahbisan. Letakkanlah semua itu ke atas
mezbah. 23Kemudian ambillah dari bakul roti yang sudah ditempatkan di
hadapan-Ku, satu roti yang tidakmengandungminyakzaitun, satu roti yang
mengandung minyak zaitun, dan satu roti tipis kering yang diolesi dengan
minyak zaitun setelah dibakar. 24 Engkau harus menaruh semuanya ini
ke dalam tangan Harun dan anak-anaknya, dan memerintahkan mereka
untuk mengangkatnya tinggi sebagai persembahan khusus kepada-Ku.
25Setelah itu, ambillah semua roti itu kembali, dan bakarlah di atasmezbah
bersamakurbanbakaran. Bauharumsaat itu dibakar akanmenyenangkan
Aku. 26 Kemudian ambillah dada domba jantan yang digunakan untuk
mentahbiskan Harun, dan angkatlah tinggi sebagai persembahan khusus
kepada-Ku. Musa, inilah bagian yang boleh kamumakan.
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27 “Pisahkanlah bagian-bagian yang akanmenjadimilik Harun dan anak-
anaknya, yaitu dada dan paha domba yang digunakan untuk pentahbisan
mereka, yang diangkat tinggi sebagai persembahan khusus. 28 Untuk
seterusnya, setiap kali umat Israel mempersembahkan kurban perdama-
ian, bagian ini harus dipisahkan untuk Harun dan keturunannya. Umat Is-
rael wajib mempersembahkan bagian ini kepada-Ku dengan memberikan-
nya kepadamereka.

29 “Pakaian Harun, yang dikhususkan demi pelayanan bagi-Ku, akan
menjadi milik keturunannya dan mereka kelak akan memakai pakaian ini
ketika mereka diurapi dan ditahbiskan. 30 Anak Harun, yang akan meng-
gantikanbapaknya, harusmemakaipakaian ini selama tujuhhari ketikadia
masuk ke Ruang Kudus di kemah-Ku untuk melaksanakan berbagai tugas
imam sesuai ketetapan-Ku.

31 “Ambillah semuabagian daging yang dikhususkanuntuk kalianmakan
dari domba jantan pentahbisan itu, dan rebuslah daging itu di tempat yang
kudus. 32Dagingdomba inidenganroti yangadadalambakulakandimakan
Harun dan anak-anaknya di pintu masuk kemah-Ku. 33Mereka saja yang
akan makan daging dan roti yang dipakai untuk menghapus dosa-dosa
mereka dan mengkhususkan mereka bagi-Ku pada upacara pentahbisan
mereka. Orang lain tidak bolehmemakannya, karenamakanan ini suci dan
dikhususkan bagi acara pentahbisan. 34 Apabila keesokan paginya masih
adadaging atau roti yang tersisa,maka sisa ituharus dibakar. Sisamakanan
itu tidak boleh dimakan oleh siapa pun, karena suci dan dikhususkan bagi
acara pentahbisan.

35 “Semua langkah itu harus diulangi setiap hari selama ketujuh hari
upacara pentahbisan Harun dan anak-anaknya, persis seperti yang Aku
sudah perintahkan. 36 Setiap hari selama tujuh hari itu, persembahkanlah
seekor sapi jantanmuda untukmenghapus dosa-dosamereka. Danmelalui
kurban itu mezbah kurban juga ikut dikuduskan. Kemudian, setiap hari
selama tujuh hari itu, kamu juga harus mengoleskan minyak pengurapan
pada setiap tanduk mezbah itu, sebagai tanda bahwa mezbah itu sudah
dikhususkan demi pelayanan bagi-Ku. 37Upacara itu harus diulangi setiap
hari selama tujuh hari, supaya mezbah menjadi sangat dikuduskan demi
pelayanan bagi Aku, sehingga apa pun yang menyentuh mezbah itu akan
menjadi kudus.

38 “Inilah yang harus dipersembahkan setiap hari di atas mezbah,
yaitu dua ekor anak domba jantan yang berumur satu tahun.
39 Persembahkanlah seekor di pagi hari dan satunya lagi pada sore hari.
40 Bersama dengan persembahan anak domba pertama, persembahkan
juga dua liter tepung terigu terbaik yang dicampurkan dengan satu
liter minyak zaitun terbaik. Dan siramkanlah satu liter anggur sebagai
persembahan air anggur. 41 Persembahkanlah domba kedua kepada-Ku
pada sore hari bersama dengan persembahan gandum-ganduman dan
persembahan air anggur dengan ukuran yang sama seperti yang dilakukan
pada pagi hari. Bau harum persembahan ini akanmenyenangkan bagi-Ku.

42 Kemudian TUHAN berbicara kepada Musa, “Mulai sekarang dan
seterusnya secara turun temurun, kedua persembahan harian itu akan di-
laksanakanbagi umat Israel di pintu gerbangdi halamankemah-Ku, karena
di situlah Aku akan bertemu dengan umat-Ku dan berbicara kepadamu,
atau penggantimu. 43 Di sanalah Aku akan menemui umat Israel, dan
tempat itu akan menjadi kudus karena kemuliaan-Ku. 44 Aku akan men-
guduskan kemah-Ku dan mezbahnya. Aku akan mengkhususkan Harun



Keluaran 29:45 140 Keluaran 30:16

dan anak-anaknya, supaya mereka bisa bertugas sebagai imam-imam.
45 Aku akan tinggal di antara umat Israel, dan Aku akan menjadi Allah
mereka. 46 Mereka akan tahu bahwa Akulah TUHAN Allah mereka yang
sudah membawa mereka keluar dari Mesir, supaya Aku dapat tinggal
bersama-samamereka. Akulah TUHAN Allahmereka.

30
Mezbah Dupa

1TUHANberkata kepadaMusa, “Buatlah sebuahmezbahdari kayuakasia
untuk membakar dupa. 2 Mezbah ini akan seperti meja persegi empat,
dengan panjang setiap sisi 46 sentimeter. Tingginya 92 sentimeter. Di
setiap sudut mejanya, buatlah bentuk seperti tanduk sapi yang dipahat
supaya menonjol langsung dari kayu yang sama dengan bagian atas meja
itu. 3 Lapisilah semua itu dengan emas murni, termasuk bagian atas
mezbah, keempat sisinya, dan tanduk-tanduknya. Buatlah juga bingkai
emas di sekelilingnya. 4Untuk mengusung, buatlah dua buah gelang emas
dan pasangkan di bawah bingkainya, di tengah-tengah kedua sisi yang
berseberangan. Tongkat pengusung akan dimasukkan ke dalam lubang
gelang-gelang itu. 5 Tongkat pengusung itu juga akan dibuat dari kayu
akasia dan dilapisi dengan emas. 6 Mezbah dupa itu akan diletakkan di
luar tirai yang menutupi Ruang yang Mahakudus. Ruang Yang Mahakudus
adalah tempat di mana Aku akan bertemu denganmu, atau imam besar
ketika dia melayani-Ku di depan Takhta Pendamaian.

7 “Harun akan membakar dupa yang harum di mezbah itu setiap pagi,
saat dia membereskan sumbuh pelita-pelita, 8 dan setiap sore, saat dia
menyalakan pelita-pelita. Persembahan dupa ini harus dilakukan di hada-
pan TUHAN secara rutin, sampai turun temurun. 9 Dupa yang dipersem-
bahkandimezbahkhusus ituharuslahyangdibuat khususuntukkeperluan
kemah-Ku.✡ Jangan menggunakan mezbah itu untuk mempersembahkan
hal lain, termasuk kurban bakaran, gandum-ganduman, atau air anggur.

10 “Setahun sekali, pada hari kurban pendamaian dilakukan bagi seluruh
umat Israel,✡ Harun harus mengoleskan sedikit darah dari kurban itu
pada tanduk-tanduk mezbah dupa ini. Upacara ini harus dilakukan setiap
tahun secara turun temurun, karena dengan cara demikian mezbah ini
dikuduskan demi pelayanan bagi-Ku.”

Uang Pendamaian
11 TUHAN berkata kepada Musa, 12 “Waktu kamu mengadakan sensus

untukmenghitung jumlahumat Israel, saat penghitungandilakukan, setiap
laki-laki harus membayar uang pendamaian untuk menebus hidupnya
di mata Aku. Jika itu dilakukan, Aku tidak akan menghukum umat-
Ku dengan wabah penyakit karena sensus itu. 13 Setiap laki-laki yang
ikut dihitung pada sensus itu harus membayar enam gram perak sebagai
persembahan kepada TUHAN. Pembayaran ini ditimbang sesuai dengan
ukuran berat resmi, yaitu syikal yang tersimpan di kemah TUHAN. Satu
syikal sama dengan 12 gram. 14 Setiap laki-laki yang berumur 20 tahun ke
atas harus dihitung dalam sensus dan harus membayar persembahan ini
kepada TUHAN. 15Baik orang kayamaupun orangmiskin harusmembayar
jumlah yang sama, untukmembuat pendamaiandalampandangan-Kubagi
hidup mereka. 16Musa, kamu akan menerima uang pendamaian ini, yang
dibayar oleh bangsa Israel, dan kamu menggunakannya dalam pelayanan
✡ 30:9 Kel. 30:34-38 ✡ 30:10 Im. 23:28-32
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dikemah-Ku. Dengandemikian,Akuakanberkenankepadaumat Israeldan
menganggap bahwamerekamasing-masing sudah berdamai dengan-Ku.”

Bejana pembasuhan
17Lalu TUHANberkata kepadaMusa, 18 “Buatlah bejana air untuk pemba-

suhan lengkap dengan tumpuannya. Keduanya akan dibuat dari perunggu.
Bejana ini akan diletakkan di antara kemah-Ku dan mezbah. 19 Harun
beserta anak-anaknya akanmembasuh tangan dan kakimereka dengan air
itu. 20-21Mereka harusmembasuh tangan dan kaki dengan air itu pada saat
mereka akan masuk ke kemah-Ku, atau ketika mendekati mezbah untuk
membakar persembahan bagi-Ku. Pembasuhan ini adalah kewajiban bagi
mereka, agar mereka tidak mati dalam pelaksanakan tugas mereka. Hal
ini akan menjadi ketetapan bagi Harun dan keturunannya secara turun
temurun sampai selamanya.”

Minyak Pengurapan
22TUHAN berkata kepada Musa, 23 “Buatlah minyak pengurapan dengan

wangi-wangian yang terbaik:
minyakmur sebanyak 6 kilogram
kayumanis sebanyak 3 kilogram,
batang serai 3 kilogram,
24minyak zaitun sebanyak 4 liter,
dan kayu teja sebanyak 6 kilogram.

Semua ini akan ditimbang sesuai dengan ukuran berat resmi yang tersim-
pan di kemah-Ku. 25 Dari bahan-bahan ini, buatlah minyak pengurapan
dengan cara seperti yang dilakukan pembuat parfum ahli. Minyak ini
suci, dan hanya dapat digunakan dalam pelayanan demi Aku. 26 Dengan
minyak ini kamu akan mengurapi kemah-Ku, peti perjanjian, 27meja den-
gan segala peralatannya, tiang pelita dengan segala peralatannya, mezbah
dupa, 28mezbah kurban bakaran dengan segala peralatannya, dan bejana
pembasuhan dari perunggu serta tumpuannya. 29 Urapilah semuanya itu
agar menjadi kudus, sehingga apa pun yang menyentuhnya juga akan
dikuduskan demi pelayanan bagi Aku.

30 “Urapilah Harun dan anak-anaknya dengan minyak itu, agar mereka
dikhususkan untuk melayani sebagai imam. 31 Dan kamu harus men-
gatakan kepada umat Israel, ‘Sesuai perintah TUHAN, kita akan senantiasa
menganggap minyak pengurapan ini sangat kudus, dan hanya digunakan
untuk di pelayanan kepada TUHAN. 32 Minyak ini tidak boleh dioleskan
pada tubuh orang biasa, dan kalian tidak boleh membuat minyak yang
serupa dengan minyak ini. Minyak ini suci, dan hanya dapat digunakan
dalam pelayanan demi Aku. 33 Barang siapa membuat minyak dengan
campuran yang serupa, ataupun mengoleskannya kepada seseorang yang
bukan imam, dia tidak boleh lagi dianggap sebagai umat-Ku.’ ”

Dupa
34 TUHAN berkata kepada Musa, “Buatlah dupa dengan wangi-wangian

ini:
getah damar,
kulit lokan,
getah rasamala,
dan kemenyanmurni,

masing-masing dengan jumlah yang sama, 35 dan campurkanlah menjadi
dupa, seperti buatan seorang ahli pencampur dupa. Dupa itu harus dicam-
pur dengan garam. Biarlah campuran ini selalumurni dan dianggap kudus.
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36 Tumbuklah sedikit dari dupa itu dengan sangat halus dan letakkan di
depan peti perjanjian. Itulah tempat di mana Aku akan bertemu den-
ganmu, atau imam besar yang bertugas di dalam kemah-Ku. Dupa itu
harus selalu dianggap kudus dan hanya dipakai demi pelayanan bagi Aku.
37 Janganmembuat campurandupayangsamabagidirimusendiri. Dupa ini
dikhususkandemipenyembahan-Ku, dankalianharusmemperlakukannya
sebagai sesuatu yang kudus. 38 Siapa pun yangmembuat dupa yang serupa
dengan itu bagi dirinya sendiri danuntukmenikmatiwanginya, tidak boleh
lagi dianggap sebagai umat-Ku.”

31
Bezalel dan Aholiab dipilih untukmemimpin pembuatan kemah TUHAN

1 Lalu TUHAN berkata kepada Musa, 2 “Untuk memimpin semua tu-
gas dalam pembuatan kemah-Ku, Aku sudah memilih Bezalel, dari suku
Yehuda. Dia adalah anak Uri, cucu Hur. 3 Aku sudah memenuhi Bezalel
dengan Roh-Ku dan memberinya kebijaksanaan, kepandaian, dan kemam-
puandalamsegalabidangkerajinan, 4 termasukpembuatanrancangandari
emas, perak, dan perunggu, 5 pemotongan dan pemasangan batu permata,
pemahatan kayu, serta segala macam kerajinan lainnya. 6Aku juga sudah
memilih Aholiab untuk membantu pekerjaannya. Dia adalah anak dari
Ahisamak, dari suku Dan. Aku juga sudah memberikan kemampuan
kepada semua pengrajin di antara umat Israel untukmembuat semua yang
sudah Aku perintahkan kepadamu:

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

8 meja dengan segala peralatannya, tiang pelita emas murni dengan
segala peralatannya, mezbah dupa,

9mezbah kurban bakaran beserta peralatannya, bejana pembasuhan
dan tumpuannya,

10 pakaian imam yang indah, yang akan dikhususkan demi Harun dan
anak-anaknya ketikamereka bertugas melayani sebagai imam,

11minyak pengurapan, dan dupa untuk Ruang Kudus.
Mereka harus membuat semua ini sesuai dengan perintah-Ku.”

Peringatan tentang hari Sabat
12 TUHAN berkata kepada Musa, 13 “Katakanlah kepada umat Israel,

‘Setiap orang di antara kalian harus menaati peraturan tentang hari Sabat.
Karena Aku sudah tetapkan hari Sabat sebagai penanda, secara turun
temurun, bahwa kamumenaati perjanjian antara Aku dengan kamu. Den-
gan demikian kamu akan mengingat bahwa Akulah TUHAN yang men-
guduskanmu. 14Taatilah segala peraturanyangAkubuat tentanghari Sabat
dan selalu menganggap hari itu kudus. Siapa pun yang tidak menghor-
matinya akan dihukum mati, dan setiap orang yang bekerja pada hari itu
tidakboleh lagi dianggap sebagai umat-Ku. 15Selamaenamhari kamuboleh
bekerja, tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat, hari peristirahatan
penuh yang kalian khususkan bagi-Ku. Siapa pun yang tetap bekerja pada
hari Sabat akan dihukum mati. 16 Umat Israel harus tetap menjaga hari
Sabat dan menaatinya secara turun-temurun sampai selamanya. 17 Sebab,
selama enam hari Akumenciptakan surga, langit, dan bumi, dan pada hari
yang ketujuh Aku berhenti bekerja dan beristirahat. Itulah sebabnya hari
Sabat menjadi penanda perjanjian antara Aku dengan kalian umat Israel
untuk selamanya.” ’
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18 Setelah TUHAN berbicara kepada Musa di Gunung Sinai, TUHAN
memberikan dua lempengan batu kepadanya, yaitu lempengan yang berisi
perintah-perintah yang ditulis oleh jari Allah.

32
Anak sapi emas

1 Ketika orang-orang melihat bahwa Musa tidak turun dari gunung,
mereka bersama-sama datang kepada Harun dan berkata, “Karena kita
tidak tahu apa yang terjadi dengan si Musa itu, yang sudah menghasut
kita keluar dari Mesir! Ayolah, buatkan patung dewa bagi kami untuk
memimpin kita!”

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

3Maka semua orang melepaskan anting-anting emas mereka dan mem-
bawanya kepada Harun. 4 Lalu Harun mengambil anting-anting emas itu
dan diamelebur,membentuk, danmemahatnyamenjadi patung berbentuk
anak sapi. Sesudah melihat patung itu umat pun saling berkata, “Hai umat
Israel, inilah dewa kita yang sudahmembawa kita keluar dari Mesir!”

5Ketika Harun melihat umat merasa senang, dia mendirikan mezbah di
depan patung anak sapi itu dan berkata kepada mereka, “Besok kita akan
mengadakan perayaan untuk TUHAN!”

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

7 Berkatalah TUHAN kepada Musa, “Segeralah turun! Umat yang kamu
bawa keluar dari Mesir sudah menajiskan dirinya sendiri! 8Mereka cepat
sekali menyimpang dari jalan yang sudah Aku perintahkan. Mereka su-
dah membuat patung berhala berbentuk anak sapi, kemudian bersujud
kepadanya sertamempersembahkankurbanbaginya. Merekaberkata, ‘Hai
umat Israel, inilah dewa yang sudahmembawa kita keluar dari Mesir!’ ”

9 Lalu TUHAN berkata, “Aku sudah melihat betapa keras kepala umat
ini. 10 Sekarang, biarkanlah Aku melepaskan amarah-Ku terhadap mereka
dan memusnahkan mereka! Kemudian Aku akan membuat kamumenjadi
suatu bangsa yang besar!”

11 Tetapi Musa memohon kepada TUHAN Allahnya, “Mengapa Engkau
harusmelepaskanamarah-Mu terhadapmereka?! Bukankahmerekaumat-
Mu yang Engkau bawa keluar dari negeri Mesir dengan kuasa-Mu dan
kekuatan-Mu?! 12 Jangan sampai orang Mesir berkata, ‘TUHAN membawa
umat Israel keluar dariMesir denganmaksud jahat, supayaDiamembunuh
mereka di pegunungan dan membinasakan mereka dari muka bumi.’
Redakanlah amarah-Mu, batalkan niat-Mu, dan jangan binasakan umat-
Mu! 13 Ingatlah kepada hamba-hamba-Mu, Abraham, Isak, dan Yakub. En-
gkau sudah bersumpah demi diri-Mu sendiri dan berkata kepada mereka,
‘Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang-bintang di langit.
Aku akan memberikan semua tanah ini yang sudah Aku janjikan kepada
keturunanmu dan mereka akan memiliki tanah itu selamanya.’ ” 14 Lalu
TUHANmembatalkan niat untukmembinasakan umat-Nya.

15KemudianMusaberbalik dan turundari gunung sambilmemegangdua
lempengan batu yang bertuliskan perintah-perintah Allah pada sisi depan
danbelakangnya. Perintah-perintah itu adalah kewajibanutamabagi umat
Israel dalam perjanjianmereka dengan Allah. 16Kedua lempengan batu itu
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adalah karya Allah, dan Dia sendirilah yangmenuliskan perintah-perintah
pada kedua lempengan batu itu.

17Yosuamendengar suara keramaian umat di bawah dan dia berkata dia
kepadaMusa, “Sepertinya ada peperangan di dalam perkemahan!”

18 Jawab Musa, “Bukan! Itu bukan suara sorak kemenangan ataupun
tangisan kekalahan. Akumendengar suara nyanyian.”

19 Ketika Musa mendekati perkemahan itu dan melihat patung anak
sapi emas dan orang-orang sedang menari-nari, dia sangat marah dan dia
melemparkan kedua lempengan batu itu ke tanah di kaki gunung, sehingga
hancur. 20Musa mengambil patung anak sapi emas yang mereka buat itu,
dan dengan dibantu oleh beberapa orang lain* dia meleburnya ke dalam
api,menumbuknya sampai halus seperti debu, danmenaburkannyake atas
air. Lalu dia menyuruh umat Israel untukmeminum air itu.

21 Setelah itu, Musa berkata kepada Harun, “Apa yang umat ini sudah
lakukan kepadamu sehingga kamu memimpin mereka berbuat dosa yang
sangat besar?!”

22Harunberkata, “Janganlahmarah, Tuanku. Tuankusendiri tahubetapa
jahatnya bangsa ini. 23Mereka berkata kepadaku, ‘Buatkanlah bagi kami
patung dewauntukmemimpin kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi kepada
si Musa itu, orang yang sudah menghasut kita keluar dari Mesir.’ 24 Jadi
saya berkata kepada mereka, ‘Lepaskanlah anting-anting emas kalian dan
bawalahke sini.’ Sesudah itu, sayamelemparkanemas itu kedalamapi, dan
jadilah patung ini!”

25 Ketika Musa melihat bahwa umat Israel sudah hilang kendali dan
Harun tidak berusaha mengendalikan mereka, sehingga mereka dapat
ditertawakan oleh musuh mereka, 26 Musa berdiri di depan pintu masuk
perkemahan dan berkata, “Setiap orang yang berpihak kepada TUHAN,
kemarilah dan bergabunglah dengan saya!” Dan datanglah semua orang
Lewi mengelilinginya.

27Musa berkata kepada mereka, “TUHAN Allah Israel berkata, ‘Ambillah
pedangmumasing-masing dan berjalanlah dari satu ujung perkemahan ke
ujung yang lain. Bunuhlah saudaramu, temanmu, dan tetanggamu yang
sudah terlibat dalam gerakan palsu ini!’ ” 28Orang-orang Lewi melakukan
seperti yang diperintahkan Musa, dan pada hari itu juga sekitar tiga ribu
orangmati terbunuh.

29Musa berkata, “Hari ini kamu masing-masing sudah mengkhususkan
diri untukmelayani TUHANdenganmenaati perintah-Nya,meskipunkamu
harus membunuh anak-anakmu dan saudara-saudaramu sendiri. Oleh
karena tindakanmu ini maka TUHAN akanmemberkatimu.”

30 Keesokan harinya Musa berkata kepada bangsa Israel, “Kalian sudah
melakukan dosa besar! Tetapi saya akan naik untuk menghadap TUHAN
danmeminta pendamaian atas dosamu.”

31 Lalu kembalilah Musa menghadap TUHAN dan berkata, “Bangsa ini
sudah berbuat dosa besar. Mereka sudah membuat patung dewa emas
untuk disembah. 32 Tetapi aku mohon ampunilah dosa mereka. Jika tidak,
hapuslah namaku dari kitab yang berisi daftar nama-nama umat-Mu.”

33Tetapi TUHANberkatakepadaMusa, “Tidak! Dalamkitab ituAkuhanya
menghapus nama siapa saja yang berdosa terhadap Aku. 34Sekarang pergi-
lah, pimpinlah mereka ke tempat yang sudah Aku beritahukan kepadamu.

* 32:20 dibantu… Teks sumber hanyamenyebutMusa sebagai pelaku untuk semua tindakan dalam
ayat ini, tetapi pastilah dia tidak bisa melakukan pekerjaan berat semacam ini seorang diri.
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Malaikat yang sudah Aku utus akan berjalan di depanmu. Tetapi saatnya
akan datang di mana Aku akanmenghukummereka atas dosamereka!”

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

33
TUHANmenyuruh bangsa Israel meninggalkan gunung Sinai

1TUHANberkata kepadaMusa, “Pergilah dari tempat ini bersamadengan
umat yang sudah kamu bawa keluar dari negeri Mesir. Lanjutkanlah
perjalanan ke negeri yang sudah Aku janjikan dengan bersumpah kepada
Abraham, Isak, dan Yakub, ‘Aku akan memberikan tanah ini kepada ketu-
runanmu.’ 2Akuakanmengutusmalaikat tersebutberjalandidepankalian,
dan Aku akan mengusir orang-orang Kanaan, Amori, Het, Feris, Hewi, dan
Yebus. 3 Pergilah ke negeri yang berlimpah dengan hasil alam itu, tetapi
Aku tidakakanberjalanbersamadengankalian. Kalianadalahbangsayang
keras kepala dan tidak patuh kepada-Ku. Jika Aku pergi bersama dengan
kalian, mungkin saja Aku akanmarah danmembinasakan kalian di jalan.”

4-5 Lalu TUHAN berkata kepada Musa, “Katakanlah kepada umat Israel,
‘Kalian adalah bangsa yang keras kepala dan tidak patuh. Apabila Aku ber-
jalan bersama dengan kalian sesaat saja, Aku dapat membinasakan kalian.
Sekarang lepaslah semua perhiasan di tubuhmu. Aku akan memutuskan
apa yang akan Aku lakukan terhadap kalian.’ ”
Ketika bangsa Israel mendengar kabar buruk itu, mereka sangat sedih

dan berkabung. Tidak seorang pun yang memakai perhiasannya. 6Maka
umat Israel tidakmemakai perhiasanmereka lagi sejak dari Gunung Sinai.*

Kemah Pertemuan di luar perkemahan
7 Biasanya, ketika bangsa Israel berkemah di suatu tempat, Musa

mendirikan sebuah kemah di luar, jauh dari perkemahan. Musamenyebut-
nya Kemah Pertemuan. Siapa pun yang ingin mencari kehendak TUHAN
dapat pergi ke kemah itu.

8 Setiap kali Musa pergi ke kemah itu, seluruh umat Israel bangkit dan
berdiri di depan pintu kemah mereka masing-masing dan memperhatikan
Musa sampai dia masuk ke dalam kemah itu. 9 Dan ketika Musa berada
di dalam, tiang awan selalu turun dan berdiri di depan pintu kemah itu
sementara TUHAN berbicara denganMusa. 10Ketika seluruh umat melihat
tiang awan berdiri di depan pintu kemah itu, mereka berdiri dan lalu sujud
menyembah kepada TUHAN, dari pintu kemah mereka masing-masing.
11 Di dalam kemah itu, TUHAN berbicara langsung kepada Musa, seba-
gaimana seseorang berbicara kepada temannya. Dan ketika Musa kembali
ke perkemahan, Yosua anak Nun tetap tinggal di Kemah Pertemuan. Yosua
adalah seorangmuda, tangan kananMusa.

Musameminta agar TUHANmenyertainya
12 Musa berkata kepada TUHAN, “Engkau menyuruhku, ‘Bawalah umat

ini ke negeri yang Aku janjikan kepada mereka.’ Tetapi Engkau belum
memberitahukan kepadaku siapa yang akan Engkau utus bersama den-
ganku. Namun kata-Mu, ‘Aku mengenalmu dan berkenan kepadamu.’
13 Aku mohon, ya TUHAN, apabila aku sungguh berkenan di mata-Mu,
perkenalkanlah diri-Mu secara lebih mendalam kepadaku, agar aku dapat

* 33:6 Sinai Secara harfiah, ‘Horeb’. Lihat catatan di Kel. 3:1.
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lebih mengenal Engkau, dan terus melakukan apa yang berkenan kepada-
Mu. Ingatlah bahwa bangsa ini adalah umat-Mu.”

14 Lalu TUHAN menjawab, “Aku sendiri akan menyertaimu dan mem-
berikan kelegaan kepadamu.”

15 JawabMusa, “Jika Engkau tidakmenyertai kami, janganlah suruh kami
berangkat dari sini. 16 Bagaimana bangsa-bangsa lain bisa tahu bahwa
Engkau berkenan kepada kami jika Engkau tidak menyertai kami? Justru
yang membedakan kami dari semua bangsa lain di bumi adalah bahwa
Engkaumenyertai kami!”

17 Kemudian TUHAN menjawab Musa, “Aku akan melakukan apa yang
kamuminta, karena Aku berkenan kepadamu danmengenalmu.”

18 Lalu Musa berkata, “Aku mohon, tunjukkanlah kemuliaan hadirat-Mu
kepadaku.”

19 Kemudian TUHAN berkata, “Aku akan memperlihatkan seluruh
kebaikan-Ku kepadamu sambil menyatakan arti nama-Ku, yaitu ‘Akulah
TUHAN. Aku akan berbaik hati dan berbelas kasihan kepada siapa pun
yang Aku inginkan.’ 20 Tetapi kamu tidak dapat memandang wajah-Ku,
sebab tidak seorang pun yang melihat-Ku dapat tetap hidup. 21 Tetapi
lihat! Berdirilah di atas gunung batu ini di dekat-Ku.✡ 22Ketika kemuliaan-
Ku lewat, Aku akan menempatkan kamu di celah batu ini, dan Aku akan
menutupi kamu dengan tangan-Ku sampai Aku sudah lewat. 23 Lalu Aku
akanmenarik tangan-Ku, dan kamu akan dapatmelihat Aku dari belakang.
Tetapi wajah-Ku tidak akan kamu lihat.”

34
Kedua lempengan batu yang baru

1 Lalu TUHAN berkata kepada Musa, “Pahatlah dua lempengan batu
yang baru, seperti kedua lempengan batu yang sudah kamu hancurkan
itu. Aku akanmenuliskan pada lempengan itu kata-kata yang sama dengan
lempengan yang sebelumnya. 2 Siapkanlah kedua lempeng itu, lalu besok
pagi membawanya naik ke Gunung Sinai. Berdirilah di hadapan-Ku di
puncak gunung itu. 3 Tidak seorang pun boleh ikut ke atas bersamamu
ataupun berada di mana pun di gunung itu. Bahkan kawanan domba dan
sapi pun tidak bolehmerumput di dekat gunung itu.”

4 Maka Musa memahat dua lempengan batu seperti lempengan yang
pertama. Dan keesokan harinya, pagi-pagi sekali, dia membawa kedua
lempengan itu di tangannya dan naik ke Gunung Sinai, seperti yang diper-
intahkan TUHAN.

TUHANmenyatakan kepribadian-Nya kepadaMusa
5 Lalu TUHAN turun dalam awan dan berdiri di samping Musa, dan Dia

menyatakan nama-Nya sendiri, yaitu TUHAN. 6Lalu TUHAN lewat di depan
Musa dan berkata,
“Akulah TUHAN,
Allah penyayang dan penuh belas kasihan, panjang sabar,

selalu berbaik hati dan setia.
7Memang di satu sisi, Aku selalu setia dan berbaik hati kepada beribu-ribu

keturunan,
denganmengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosamereka.

Tetapi di sisi lain, Aku tidak akanmembebaskan orang-orang yang bersalah
dari hukumanmereka.

✡ 33:21 Kel. 34:2-7
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Aku akanmenghukum anak cucumereka atas kesalahanmereka,
bahkan sampai keturunan ketiga dan keempat.”

8 Saat itu juga Musa bersujud, menyembah TUHAN, 9 dan berkata, “Ya
TUHAN, jika Engkau sungguh berkenan kepadaku, aku mohon berjalanlah
bersama dengan kami. Walaupun kami adalah bangsa yang keras kepala
dan tidak patuh, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Jadikanlah
kamimilik-Mu sendiri.”

10 Lalu TUHAN menjawab, “Perhatikanlah, sekarang Aku meneguhkan
kembali perjanjian-Ku dengan kalian. Aku akan melakukan keajaiban-
keajaiban baru yang belum pernah disaksikan oleh bangsa mana pun di
bumi. Semua bangsa di sekitar kalian akan melihat betapa dahsyatnya
kuasa-Ku ketika mereka melihat perbuatan-Ku bagimu, Musa. 11 Taatilah
perintah-perintah yang akan Aku berikan kembali kepadamu hari ini, dan
Aku akanmengusir orang-orangAmori, Kanaan, Het, Feris, Hewi dan Yebus
dari hadapanmu.

12 “Hati-hatilah! Janganmembuat perjanjian dengan penduduk di negeri
yang akan kalian masuki. Jika kalian melakukan hal itu, kalian akan
terjerat kedalamcarahidupmereka yang jahat. 13Sebaliknya, robohkanlah
mezbah-mezbah mereka. Hancurkan semua patung berhala mereka, dan
tebanglah semua tiang untuk penyembahan dewi Asyera. 14 Kalian tidak
bolehmenyembah dewa apa pun, karena Aku adalah Allah yang cemburu.

15 “Jangan membuat perjanjian dengan penduduk negeri itu, karena
mereka melacurkan diri mereka dengan menyembah berhala. Jika kalian
berteman dengan mereka, maka mereka akan mengundang kalian untuk
ikut makan daging dari binatang yang mereka kurbankan kepada berhala.
16Lalu kalian akanmengambil anak-anak perempuanmereka sebagai istri
bagi anak laki-laki kalian. Dan ketika anak perempuanmerekamelacurkan
diri, yaitu dengan dengan menyembah patung berhala, mereka akan
mempengaruhi anak laki-laki kalian sehingga melakukan hal yang sama.
17 Janganlahmembuat patung berhala dari logam untuk kalian sembah.

TUHANmengingatkan tentang berbagai peraturan
18 “Peringatilah hari raya Roti Tidak Beragi. Setiap tahun pada waktu

yang sudah Aku tentukan dan perintahkan, kalian harus makan roti tidak
beragi selama tujuh hari. Perayaan ini dilakukan pada bulan Abib, untuk
mengingat bahwa pada bulan itulah kalian keluar dari Mesir.

19 “Semua anak laki-laki yang sulung adalah milik-Ku. Begitu juga semua
ternak jantan yang pertama lahir, baik sapi, kambing, maupun domba.
20 Tetapi kamu bisa menebus anak keledai jantan yang pertama lahir
dengan mempersembahkan kepada-Ku seekor anak domba atau kambing.
Kalau kamu tidakmenebusnya, kamuharusmembunuh keledai itu dengan
cara mematahkan lehernya. Tetapi kamu memang harus menebus setiap
anak laki-laki yang sulung.

“Ketika menghadiri ketiga hari perayaan yang diwajibkan, tidak seorang
pun yang boleh datang ke hadapan-Ku tanpamemberi persembahan.

21 “Enam hari lamanya kamu bekerja, tetapi pada hari ketujuh kamu
harus beristirahat, bahkan pada masa membajak atau masa menuai
sekalipun.

22 “Peringatilah Hari Raya Panen, untuk merayakan hasil pertama dari
panen gandum, dan Hari Raya Pondok Daun pada akhir musim panen.
23 Tiga kali dalam setahun setiap laki-laki harus datang menghadap Aku,
Penguasa dan Allah Israel, di kemah-Ku.✡ 24 Saat kamu menghadap Aku
✡ 34:23 Kel. 23:14-17
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pada ketiga perayaan itu, Akumenjaminbahwa tidak akan adamusuhyang
berani merebut tanahmu. Bahkan Aku akan mengusir bangsa-bangsa lain
dari hadapan kalian danmemperluas batas wilayah kalian.

25 “Saat mempersembahkan kurban sembelihan, jangan mempersem-
bahkan roti yang beragi.

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

26 “Bawalah hasil terbaik panen pertamamu ke Kemah-Ku, TUHAN Al-
lahmu.

“Janganmemasak daging anak kambing dengan air susu induknya.”
27 Kemudian TUHAN berkata kepada Musa, “Tuliskanlah semua peratu-

ran itu sebagai pengingat, karena Akumembuat perjanjian denganmu dan
dengan umat Israel, berdasarkan semua kewajiban ini.”

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

29 Ketika Musa turun dari Gunung Sinai dengan membawa kedua lem-
pengan batu yang bertuliskan hukum TUHAN itu, dia tidak sadar bahwa
wajahnya bercahaya karena TUHAN sudah berbicara dengannya. 30Ketika
Harun dan umat Israel melihat wajah Musa yang bercahaya, mereka takut
mendekatinya. 31 Namun Musa memanggil mereka dan meminta Harun
dan seluruh pemimpin bangsa Israel untuk datang, dan dia berbicara
kepada mereka. 32 Lalu semua umat Israel mendekati Musa, dan dia
menyampaikan kepada mereka semua perintah yang TUHAN berikan
kepadanya di Gunung Sinai. 33 Setelah Musa selesai berbicara dengan
mereka, dia menutupi wajahnya dengan kain. 34-35 Musa tetap menutupi
wajahnya sampai diamasukkembali keKemahPertemuanuntukberbicara
dengan TUHAN. Setiap kali Musa masuk ke kemah itu, dia melepaskan
kain itu sampai dia keluar. Ketika dia keluar, umat Israel dapat melihat
wajahnya masih bercahaya. Lalu dia segera menutupi wajahnya dan
menyampaikan berbagai pesan TUHAN kepada umat.

35
Peraturan tentang hari Sabat

1Musamemanggil seluruh umat Israel untuk berkumpul dan dia berkata
kepada mereka, “Inilah perintah TUHAN yang harus kita lakukan: 2 Kita
akan bekerja selama enam hari dalam seminggu, tetapi kita harus beristi-
rahat penuh pada hari yang ketujuh, karena hari itu adalah hari Sabat, hari
yangkita khususkanbagi TUHAN. Siapapunyangbekerja padahari itu akan
dihukum mati. 3Kita tidak boleh menyalakan api di dalam tempat tinggal
kita pada hari Sabat.”

Berbagai persembahan diberikan untukmembuat kemah TUHAN
4LaluMusa berkata kepada seluruhumat Israel, “Inilah perintah TUHAN:

5 Kumpulkanlah persembahan bagi TUHAN yang akan digunakan untuk
mengerjakan kemah-Nya. Hendaklah setiap orang yang tergerak hatinya
membawa persembahan kepada TUHAN,

yaitu emas, perak, dan perunggu,

* 34:28 TUHAN Secara harfiah, ‘dia’. Seperti NLT, tim penerjemah TSI berpikir penulis bermaksud
TUHAN, bukanMusa sendiri. Bandingkan dengan Kel. 34:1; Ul. 10:2-4.
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6benang linen berwarnamerah, biru, dan ungu,
kain linen halus,
bulu kambing yang akan dipintal dan ditenunmenjadi kain,
7kulit domba jantan yang diwarnai merah,
kulit yang tidakmeresap air,
kayu akasia,
8minyak zaitun untuk pelita bercabang,
berbagaiwangi-wangiandari getahpohonuntukdicampurdalampem-
buatanminyak pengurapan dan dupa,

9 permata krisopras dan berbagai permata lainnya, untuk dipasang
pada efod dan penutup dada yang akan dipakai oleh imam besar.

10 “Hendaklah setiap orang yang memiliki keterampilan untuk menger-
jakan hal-hal yang dipesan oleh TUHANdatang. Mari kitamengerjakanhal-
hal ini:

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

12Peti perjanjiandengan tongkat pengusungnya, penutuppeti, dan tirai
penutup ruangan untuk peti itu,

13 meja dengan tongkat pengusungnya, segala perlengkapannya, dan
roti sajian,

14 tiang pelita bercabang dengan pelita-pelitanya dan segala perlengka-
pannya, serta minyak untuk pelita itu,

15 mezbah dupa dengan tongkat pengusungnya, minyak pengurapan
dan dupa, serta tirai pintumasuk kemah itu,

16mezbah kurban bakaran dengan rangka bakaran— yang terbuat dari
perunggu, tongkat pengusung mezbah, serta segala perlengkapan
yang lainnya,

bejana pembasuhan dari perunggu serta tumpuannya,
17 tirai-tirai untuk halaman, tiang penyangga, tirai pintu gerbang hala-
man,

18 pasak-pasak kemah TUHAN dan pagar halamannya, serta segala
talinya,

19 dan segala macam pakaian indah yang dikhususkan bagi Harun
dan anak-anaknya untuk dipakai ketika mereka melayani di Ruang
Kudus.”

20 Lalu seluruh umat Israel meninggalkan Musa. 21 Sesudah itu, setiap
orangyang tergerakhatinyadan terdorong semangatnyaberdatangan sam-
bil membawa persembahan bagi TUHAN untuk mengerjakan kemah-Nya,
segala macam perlengkapan yang akan diperlukan dalam penyembahan-
Nya, dan pakaian imam. 22 Baik laki-laki maupun perempuan, semua
orang yang tergerak hatinya datang kepada Musa dengan membawa bros,
anting-anting, cincin, kalung, dan segala macam perhiasan emas lain-
nya. Ketika menyerahkan perhiasan kepada Musa, mereka mengangkat
tinggi perhiasan-perhiasan itu sebagai tanda bahwa mereka menyumbang
barang itu bagi TUHAN. 23 Setiap orang yang memiliki bahan yang diper-
lukan datangmembawanya,

termasuk benang linenmerah, biru atau ungu,
kain linen halus,
bulu kambing untuk ditenun,
kulit domba jantan yang diwarnai merah,
dan kulit halus yang tidakmeresap air.
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24Dan setiap orang yang hendak mempersembahkan perak atau perunggu
membawanya sebagai persembahan kepada TUHAN. Demikian pula setiap
orang yangmempunyai kayu akasia membawanya.

25-26Setiap perempuan yang terampil memintal membawa hasil pintalan
mereka, berupa benang linenmerah, biru atau ungu. Dan perempuan yang
terampil memintal bulu kambing membawa benang. Ada juga perempuan
yang membawa hasil tenun linen halus. 27 Para pemimpin membawa
permata yang berwarna-warni untuk dipasang pada efod dan penutup
dada. 28Mereka jugamembawaminyak zaitun untuk pelita bercabang, dan
berbagai wangi-wangian dari getah pohon untuk dicampur dalam pembu-
atan minyak pengurapan dan dupa. 29 Baik laki-laki maupun perempuan,
setiap orang Israel yang tergerak hatinya membawa sumbangan sukarela
kepada TUHAN, untuk mendukung pekerjaan yang TUHAN perintahkan
melalui Musa.

Bezalel dan Aholiab
30 Lalu Musa berkata kepada umat Israel, “TUHAN sudah mengangkat

Bezalel anak Uri, cucu Hur dari suku Yehuda, sebagai kepala dalam peker-
jaan besar ini. 31 TUHAN sudah memenuhi Bezalel dengan Roh-Nya dan
memberinya kebijaksanaan, kepandaian, dan kemampuan dalam segala
bidang pekerjaannya,

32yaitu pembuatan rancangan dari emas, perak, dan perunggu,
33pemotongan dan pemasangan batu permata,
pemahatan kayu,
serta segala macam kerajinan lainnya.

34Dan TUHAN sudah mengangkat Aholiab, anak Ahisamak dari suku Dan,
sebagai wakil Bezalel dalam pekerjaan besar ini. TUHAN sudah memam-
pukan kedua bapak ini untukmengajarkan keahlianmereka kepada orang
lain. 35TUHAN sudahmemberikan keahlian khusus kepada para pengrajin,
termasuk sebagai pemahat, perancang, dan penenun yang bisa meng-
hasilkan gambar dalam kain linen halus dengan menggunakan benang
merah, biru dan ungu. Mereka ahli dalam segala macam pekerjaan dan
karya seni.”

36
1 Kata Musa, “TUHAN sudah memberikan kemampuan dan kebijak-

sanaan kepada Bezalel, Aholiab, dan para pengrajin ahli lainnya, untuk
melakukan semua pekerjaan dalam pembuatan kemah TUHAN dan per-
lengkapannya. Mereka harus mengerjakannya sesuai dengan yang sudah
TUHAN perintahkan.”

2 Maka Musa memanggil Bezalel dan Aholiab, serta setiap pengrajin,
yaitu orang-orang yang diberi keahlian khusus oleh TUHAN, dan yang
hatinya tergerak untuk melakukan pekerjaan itu. 3 Mereka menerima
dari Musa seluruh sumbangan yang diberikan oleh umat Israel untuk
mengerjakan kemah TUHAN. Tetapi meskipun bahan-bahan sudah cukup,
setiap pagi umat Israel masih terus membawa sumbangan bahan kepada
Musa. 4Makasemuapengrajinmeninggalkanpekerjaanmerekadandatang
kepada Musa. 5Mereka berkata, “Umat sudah menyumbang lebih banyak
dari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan segala sesuatu yang TUHAN
pesan.”

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

Proses pengerjaan kemah TUHAN
Atap✡

8 Para ahli tenun membuat sepuluh helai kain untuk lapisan atap kemah
yang paling bawah. Semuakain itumerupakankarya seni yang indah, yang
ditenun dengan gambar makhluk bersayap dari benang linen berwarna
merah, biru dan ungu. 9 Setiap lembar kain berukuran yang sama, yaitu
panjang 13 meter dan lebar 1,8 meter. 10-13Kesepuluh helai kain itu disam-
bungkanmenjadi dua rangkaian yangmasing-masing lima helai. Setiap sisi
panjang mempunyai lima puluh lubang kait yang dibuat dari tali biru, dan
setiap helai disambungkan kepada helai berikut dengan lima puluh pengait
yang dibuat dari emas. Jadi ketika lima kain disambungkan sepanjang sisi
panjangnya, rangkaian itumenjadi satu denganpanjang 13meter dan lebar
9meter.

14Untuk atap lapisan yang kedua, para ahli tenun juga menenun sebelas
lembar kain dari bulu kambing. 15-18 Setiap lembar kain berukuran yang
sama, yaitu panjang 14 meter dan lebar 1 meter 80 sentimeter. Setiap sisi
panjang mempunyai lima puluh lubang kait, yang disambungkan kepada
helai lain dengan lima puluh pengait perunggu. Kesebelas helai itu disam-
bungkanmenjadi dua rankaian, satu rangkaian dari lima lembar kain, dan
satu dari enam lembar kain.

19Sebagai lapisanatapketiga,merekamembuatpenutupdarikulit domba
jantan yang diwarnai merah. Dan sebagai lapisan yang paling atas, mereka
membuat penutup dari kulit yang tidakmenyerap air.

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

menopang atap kemah TUHAN. Semua rangka dibuat dengan cara yang
sama. Setiap rangka berukuran tinggi 4,6 meter dan lebar 69 sentimeter,
dan mempunyai dua pasak yang menjulur dari bawah. 23-26Mereka mem-
buat dua puluh rangka untuk sisi selatan kemah, dan dua puluh untuk sisi
utara. Setiap pasak dari keempat puluh rangka itu dimasukkan ke dalam
delapan puluh dasar penahan yang dibuat dari perak cetakan. 27-28Untuk
bagian belakang kemah, di sisi barat, mereka membuat delapan rangka,
dengan dua yang dibuat khusus untuk kedua sudut belakang kemah.
29Kedua rangka khusus itu menyatukan sudut kiri dan kanan, dari bawah
sampai ke atas, dan tersambung di ujung atas dengan gelang pemegang
yang terbuat dari emas. 30Kedelapan rangka untuk sisi belakangKemah-Ku
dipasang di atas enambelas dasar penahan yang dibuat dari perak cetakan,
dua dasar untuk setiap rangka.

31 Mereka juga membuat kayu-kayu lintang dari kayu akasia dan
memasangnya melintasi rangka-rangka itu, lima kayu lintang untuk sisi
utara kemah TUHAN, 32 lima untuk sisi selatan, dan lima lagi untuk bagian
belakang kemah, yang menghadap bagian barat. 33 Kayu lintang yang di
tengah dipasang pada setengah tinggi rangka-rangka dan melintang dari
ujungyang satu sampai keujung lainnya. 34Merekamelapisi rangka-rangka
dan kayu-kayu lintang tersebut dengan emas, dan membuat gelang-gelang
emas yang dipasang kepada setiap rangka untuk memegang setiap kayu
lintang itu.
✡ 36:7 Kel. 26:1-14 ✡ 36:19 Kel. 26:15-29



Keluaran 36:35 152 Keluaran 37:17

Kedua ruangan dalam kemah TUHAN✡
35 Untuk memisahkan bagian dalam kemah TUHAN, mereka menenun

tirai dengan pola indah, berupa malaikat-malaikat penjaga, dari benang
merah, biru dan ungu. 36 Tirai ini digantungkan dengan pengait-pengait
emas pada empat tiang kayu akasia yang dilapisi dengan emas. Tiang-tiang
kayu itu berdiri di atas dasar yang dicetak dari perak.

37 Mereka juga menenun tirai dengan pola indah untuk pintu kemah
TUHAN, dari benang merah, biru dan ungu. 38 Tirai ini digantungkan
dengan pengait-pengait emas pada lima tiang kayu akasia. Kelima tiang
ini mempunyai dekorasi di ujung atas dan gelang besar sebagai tempat
memasang pengait, dan semuanya dilapisi dengan emas. Tiang-tiang ini
berdiri di atas lima dasar dari perunggu cetakan.

37
Pembuatan peti perjanjian✡

1 Bezalel membuat peti perjanjian dari kayu akasia. Panjangnya 115
sentimeter, lebarnya 69 sentimeter dan tingginya 69 sentimeter. 2 Dia
melapisi bagian luar dan dalam peti itu dengan emasmurni, danmembuat
bingkai emasmengelilingi peti itu di bagian atas. 3Dia jugamencetak empat
buah gelang emas dan memasang pada keempat kaki peti itu, dengan dua
gelang pada kedua sisi panjang. 4Dia membuat kedua tongkat pengusung
dari kayu akasia, melapisinya dengan emas, 5 dan memasukkannya ke
dalam gelang-gelang di kedua sisi peti.

6 Lalu Bezalel membuat penutup peti, yaitu Takhta Pendamaian, dari
emas murni dengan panjang 115 sentimeter dan lebar 69 sentimeter. 7Dia
menempa emas untuk membuat dua bentuk makhluk penjaga, yang dia
memasang kepada kedua ujung penutup peti itu, 8 satu bentuk makhluk
pada setiap ujung. Kedua makhluk bersayap itu merupakan satu bagian
dengan penutup peti itu. 9Keduamakhluk bersayap itu saling berhadapan,
denganpandanganmengarahkepenutuppeti, danmembentangkan sayap-
sayapnya ke atas sehinggamenaungi penutup peti itu.

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

timeter, lebarnya 46 sentimeter dan tingginya 69 sentimeter. 11Diamelapisi
meja itu dengan emas murni dan membuat bingkai emas di sekelilingnya.
12Dia membuat pinggiran mengelilinginya selebar 8 sentimeter, dan mem-
buat bingkai emas pada pinggiran itu. 13 Lalu dia mencetak empat gelang
emas dan memasangnya pada keempat sudut kaki meja. 14 Gelang-gelang
itu dipasang dekat dengan bingkai sebagai tempat memasang dua tongkat
pengusung. 15 Kedua tongkat itu dibuatnya dari kayu akasia dan dilapisi
dengan emas. 16 Dia juga membuat perkakas dari emas murni untuk
diletakkan di atasmeja, yaitu piring-piring dan sendok-sendok untuk dupa,
dan kendi-kendi danmangkuk-mangkukuntukmenuangkanpersembahan
air anggur.

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

empa sebongkahemasmurniuntukmembentukbagian-bagian tiangpelita,
termasuk kaki, batang, cabang-cabangnya, dan ketujuh pelita yang berupa
✡ 36:34 Kel. 26:31-37 ✡ 37: Kel. 25:10-22 ✡ 37:9 Kel. 25:23-30 ✡ 37:16 Kel. 25:31-39
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bunga. 18 Tiang pelita itu memiliki enam cabang, tiga cabang pada sisi
kirinya dan tiga cabang pada kanan. 19 Setiap cabang memiliki tiga hi-
asan yang berbentuk seperti bunga badam, lengkap dengan kelopak dan
mahkota bunganya. 20 Tiang utama pelita itu sendiri memiliki empat
hiasan yang berbentuk seperti bunga badam, lengkap dengan kelopak dan
mahkota bunganya. 21 Juga ada sebuah hiasan berbentuk kuncup bunga
badam di bawah setiap masing masing pasangan cabang yang keluar dari
tiang utama pelita. 22 Semua bagian tiang pelita ini, termasuk cabang-
cabangnya, dan hiasan-hiasannya berbentuk bunga, ditempa dari satu
cetakan emasmurni.

23 Bezalel juga membuat ketujuh tempat pelitanya, penjepitnya, dan
nampan-nampan dari emas murni. 24Dia membuat tiang pelita bercabang
itu dan semua perkakasnya dari 34 kilogram emasmurni.

Pembuatanmezbah dupa✡
25 Bezalel membuat mezbah dupa dari kayu akasia berbentuk persegi.

Panjangnya 46 sentimeter pada setiap sisinya, dan tingginya 92 sentimeter.
Tanduk-tanduknya dipahat dari satu potongan kayu dengan mezbah itu.
26 Dia melapisi dengan emas murni semua bagian mezbah: bagian atas,
keempat sisi, dan tanduk-tanduk. Dan membuat bingkai emas di sekelil-
ingnya. 27 Dia juga membuat dua buah gelang emas dan memasangnya
di bawah bingkai itu, pada kedua sisi yang berseberangan, untuk mema-
sukkan tongkat pengusung. 28Diamembuat tongkat-tongkat pengusung itu
dari kayu akasia danmelapisinya dengan emas.

29Lalu dia membuat minyak pengurapan✡ dan dupa,✡ dengan cara pem-
buatan seperti yang dilakukan ahli pembuat parfum dan pencampur dupa.
Minyak pengurapan dan dupa ini senantiasa harus diperlakukan sebagai
barang yang kudus.

38
Pembuatanmezbah kurban bakaran✡

1 Bezalel bersama para pengrajin membuat mezbah kurban bakaran
dari kayu akasia. Mezbah itu berbentuk persegi dengan panjang keem-
pat sisinya 2 meter 30 sentimeter dan tingginya 1 meter 40 sentimeter.
2 Mereka membuat empat tanduk pada keempat sudut mezbah sehingga
menyatu dengan mezbah. Kemudian mereka melapisi seluruh mezbah itu
dengan perunggu. 3Mereka jugamembuat perkakas untukmezbah itu dari
perunggu, yaitu tempat-tempat abu, sekop-sekop, bejana-bejana, pengait
daging, dan kuali-kuali untuk mengangkut bara. 4 Mereka membuat alas
tebal yang berlubang-lubang dari perunggu untuk menahan kayu bakar
di tengah mezbah. Alas itu dipasang di posisi setengah tinggi mezbah.
5 Mereka mencetak empat gelang dari perunggu dan memasangnya pada
keempat sudut luar mezbah, sebagai lubang untuk memasukkan dua
tongkat pengusung. 6 Tongkat-tongkat pengusung itu dibuat dari kayu
akasia dandilapisi denganperunggu. 7Ketikamezbahperlu diusung, kedua
tongkat itu dapat dimasukkan ke dalam keempat gelang itu. Mezbah itu
berbentuk seperti kotak kosong yang terbuka.

Pembuatan bejana pembasuhan✡

✡ 37:24 Kel. 30:1-10 ✡ 37:29 Kel. 30:22-33 ✡ 37:29 Kel. 30:34-38 ✡ 38: Kel. 27:1-8 ✡ 38:7
Kel. 30:17-21
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8 Bezalel bersama para pengerja juga membuat sebuah bejana pemba-
suhan beserta tumpuannya dari perunggu. Perunggu untuk membuat
bejana itu berasal dari cermin-cermin perunggu yang disumbangkan oleh
para perempuan yang melayani orang-orang yang datang ke pintu masuk
Kemah Pertemuan.

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

linen untuk pagar halaman kemah TUHAN. Rangkaian tirai untuk sisi se-
latan dan utara masing-masing sepanjang 46 meter. Sebagai tempat untuk
menggantung tirai-tirai itu, merekamembuat dua puluh tiang dan 20 dasar
perunggu. Setiap tiang dilengkapi dengan gelang perak besar di ujung atas
sebagai tempat memasang pengait perak. 12 Di sebelah barat, rangkaian
tirai sepanjang 23meter, dandigantungkanpada sepuluh tiang yangberdiri
di atas sepuluh dasar. Ujung atas setiap tiang memiliki gelang perak besar,
sebagai tempat memasang pengait perak. 13Di sebelah timur, di mana ada
pintu gerbang, lebar halaman juga 23meter.

14-15 Pintu gerbang halaman itu diapit oleh dua rangkaian tirai, masing-
masing sepanjang 6 meter 90 senti, dan digantungkan pada tiga tiang yang
berdiri di atas tiga dasar. 16Mereka menenun tirai-tirai linen berkualitas
tinggi untuk memagari halaman. 17 Semua dasar untuk tiang terbuat dari
perunggu, sedangkan semua gelang penyambung dan pengait-pengaitnya
dari perak. Ujung atas setiap tiang di halaman dilapisi dengan perak.

18Di tengah sisi timur, tirai pintu gerbangditenundenganpola yang indah
dari benang linen merah, biru, dan ungu. Panjang tirai 9 meter 20 senti,
dan tingginya 2 meter 30 senti. Tingginya sama dengan semua tirai yang
mengelilingi halaman. 19 Tirai pintu gerbang itu digantung pada empat
tiang yang berdiri di atas empat dasar perunggu. Ujung atas setiap tiang
ini dilapisi denganperak, danmemiliki gelang penyambung sebagai tempat
memasang pengait-pengait tirai. Gelang-gelang dan semua pengait dibuat
dari perak.

20 Semua pasak kemah TUHAN dan halamannya dibuat dari perunggu.
Logam yang digunakan untukmengerjakan kemah TUHAN

21 Semua jenis dan total berat logam yang digunakan dalam pembuatan
halamandankemahTUHAN, yangdigunakan sebagai tempatpenyimpanan
peti perjanjian disimpan, dicatat oleh para sekretaris dari suku Lewi.
Mereka mencatat semua ini atas perintah Musa, di bawah pengawasan
Itamar, anak Harun. 22 Bezalel, anak Uri, cucu Hur, dari suku Yehuda,
memimpin para pengrajin supaya segala sesuatu dikerjakan persis seperti
TUHAN perintahkan kepada Musa. 23 Bezalel dibantu oleh Aholiab anak
Ahisamak, dari suku Dan, seorang yang ahli mengukir, merancang, dan
menenun dengan benang linen berwarnamerah, biru, dan ungu.

24 Semua emas yang disumbangkan oleh umat Israel untuk mengerjakan
kemah TUHAN berjumlah 1.000 kilogram. Ini ditimbang sesuai dengan
ukuran berat resmi yang tersimpan di kemah TUHAN.

25Seluruhperakyangdisumbangkanolehumat Israel saat sensusberjum-
lah 3.420 kilogram. Ini ditimbang sesuai dengan ukuran berat resmi yang
tersimpan di kemah TUHAN. 26 Semua laki-laki yang berumur dua puluh
tahun ke atas dihitung dalam sensus itu dan masing-masing membayar
6 gram perak. Itu juga ditimbang sesuai dengan ukuran berat resmi
tersebut. Jumlah orang yang terdaftar adalah 603.550 orang. 27 Perak
✡ 38:8 Kel. 27:9-19
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sebanyak 3.400 kilogram digunakan untuk membuat seratus buah dasar
dengan cara dicetak. Sembilan puluh enam dasar digunakan sebagai
tempat mendirikan rangka-rangka kemah TUHAN, dan empat digunakan
untuk tempatmendirikanempat tiangyangmemegang tirai pemisahRuang
Mahakudus. Satu dasar membutuhkan sekitar 34 kilogram perak. 28 Sisa
perak sejumlah 20 kilogram digunakan untuk membuat gelang-gelang
penyambung untuk tiang-tiang, pengait-pengaitnya, dan untuk melapisi
ujung atas tiang.

29 Perunggu yang disumbangkan oleh umat Israel seluruhnya berjumlah
2.400 kilogram. 30Perunggu itu dipakai untuk

mencetak dasar untuk tiang-tiang gerbangmasuk kemah TUHAN,
melapisi kayu dalam kotakmezbah kurban bakaran,
mencetak alas tebal yangmenahan kayu bakar,
membuat semua perkakas mezbah,
31 mencetak dasar untuk semua tiang di sekeliling pagar halaman
kemah TUHAN dan di gerbang halaman,

danmencetak seluruh pasak untuk kemah itu dan pagar halamannya.

39
Membuat pakaian para imam✡

1 Sesuai dengan perintah TUHAN kepada Musa, Bezalel dan para pengra-
jin jugamembuat pakaiankhususuntukHarun. Pakaian ituharusdianggap
kudus dan dipakai saat melayani TUHAN di kemah-Nya. Semua pakaian
itu dibuat dengan cara menenun pola indah dari benang merah, biru, dan
ungu.

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

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

4Efod itu terdiri dari duabagian, yaitubagiandepandanbagianbelakang.
Keduabagian ini disambungkandenganduapenutupbahu. 5Sesuaidengan
perintahTUHANkepadaMusa, ikat pinggangyang tersambungdenganefod
terbuat dari bahan yang sama dengan efod, yaitu kain linen halus yang
ditenun oleh pengrajin ahli menggunakan benang linen berwarna merah,
biru, dan ungu, dan dihiasi dengan benang emas.

6Merekamenghiasi kedua penutup bahu dengan dua batu permata, yang
dipasang pada dua bingkai emas, satu di bahu kiri dan satu di kanan.
Mereka mengukir nama-nama suku Israel pada kedua batu permata itu
dengan cara seperti yang biasa dilakukan oleh ahli permata saat mengukir
meterai. 7Kemudian, sesuai denganperintah TUHANkepadaMusa,mereka
memasang kedua batu permata yang sudah dibingkai itu pada kedua
penutup bahu efod. Hal itu dilakukan sebagai tanda pengingat di hadapan
TUHAN bahwa Harunmewakili seluruh umat Israel.

Membuat penutup dada✡
8 Dia juga membuat penutup dada yang ditenun dari benang linen

berwarnamerah, biru, danungu, dandihiasi denganbenangemas,menjadi
✡ 39: Kel. 28:1-5 ✡ 39:1 Kel. 28:6-14 ✡ 39:7 Kel. 28:6-14
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karya seni yang serupa dengan efod. 9 Penutup dada itu dilipat dua untuk
membuat kantong persegi empat, dengan panjang dan lebar 22 sentimeter.
10 Mereka memasang empat baris batu permata pada penutup dada itu.
Baris pertama terdiri dari batu permata merah, bening, dan hijau tua.*
11 Pada baris kedua terdiri dari batu permata hijau campur biru, biru tua,
dan bening. 12 Pada baris ketiga terdiri dari batu permata biru, putih
campur cokelat, dan ungu. 13Dan baris keempat terdiri dari batu permata
bening, merah, dan hijau campur merah. Setiap batu permata ini dipasang
dengan emas. 14 Dua belas batu permata itu melambangkan kedua belas
anak Yakub, yang kemudian menjadi dua belas suku Israel. Setiap batu
permata itu diukir, seperti ukiran cap meterai, masing-masing satu nama
suku Israel.

15-18 “Pada bagian atas penutup dada, mereka membuat penahan berupa
dua rantai dari emasmurni yang dijalin seperti tali, beserta dua cicin emas.
Sebuah cincin dijahit pada pojok kiri atas penutup dada, dan sebuah cincin
lagi dijahit pada pojok kanan atas, supaya mengikat penutup dada dengan
rantai itu kepada kedua bingkai di penutup bahu efod. 19-21Untukmenahan
penutup dada itu dari bawah, mereka membuat empat cincin emas lagi.
Satu cincin dijahit kepada pojok kiri bawah penutup dada, dan satu lagi
kepada pojok kanan bawah, di bagian dalam yang berdekatan dengan efod.
Dua cincin emas lagi dijahit kepada bagian depan efod, di sebelah kiri dan
kanan, dan di tengah di antara bagian bawah kedua penutup bahu dan
sambungan jahitan ikat pinggang. Kedua cincin di kiri dan kedua yang
di kanan disambungkan dengan tali biru, agar penutup dada tidak hanya
bergantung dari atas saja ketika Harun membungkuk. Mereka melakukan
semua ini sesuai dengan perintah TUHAN kepadaMusa.

Membuat jubah biru✡
22 Para pengrajin membuat jubah yang akan dipakai Harun di bawah

efod dengan cara menenun benang berwarna biru, 23 dengan kerah yang
tebal, agar jubah tidak mudah robek. 24-26 Sekeliling ujung bawah jubah
ditenun dengan hiasan-hiasan berbentuk seperti buah delima, dari benang
warna merah, biru, dan ungu. Dan lonceng-lonceng emas dipasang secara
berselang-seling dengan hiasan-hiasan itu. Harun wajib memakai jubah
setiap kali dia melayani TUHAN, sesuai yang sudah TUHAN perintahkan
kepadaMusa.

Berbagai pakaian lain✡
27-28Untuk anak-anak Harun para pengrajin membuat baju panjang, ikat

kepala, celana dalam. Semuanya dibuat dengan cara menenun benang
linen. Hanya Harun yang mendapat serban, sedangkan anak-anaknya
memakai ikat kepala. 29 Ikat pinggang untuk anak-anakHarun juga ditenun
dengan polah indah dari benang linen berwarna merah, biru, dan ungu,
sesuai perintah TUHAN kepadaMusa.

Medali dan serban✡
30 Sebagai tanda kekudusan pelayanan Harun, mereka membuat medali

dari emas murni untuk serbannya. Di permukaannya mereka mengukir,
“Kudus bagi TUHAN”. Itu dilakukan dengan cara seperti pengrajin men-
gukir cap meterai. 31 Medali itu diikatkan pada serban Harun dengan

* 39:10 batu-batupermataUntuknamasetiapbatupermata, lihat catatandiKel. 28:17. ✡ 39:19-21
Kel. 28:31-35 ✡ 39:24-26 Kel. 28:39-43 ✡ 39:29 Kel. 28:36-38
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menggunakan tali berwarna biru, sesuai dengan perintah TUHAN kepada
Musa.

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

kemah TUHAN. Orang Israel melakukan semuanya sesuai dengan perintah
TUHAN kepada Musa. 33 Lalu mereka menunjukkan semua itu kepada
Musa, yaitu

kemah dengan segala perlengkapannya, pengait-pengait, rangka-
rangka, kayu-kayu lintang, tiang-tiang dan dasarnya,

34penutup kemah yang terbuat dari kulit domba jantan yang diwarnai
merah, dan penutup paling atas dari kulit yang tidak menyerap air,
tirai yangmenutupi RuangMahakudus,

35 Peti perjanjian dengan tongkat pengusungnya, penutup peti yang
disebut Takhta Pendamainan,

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

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

bejana pembasuhan dan tumpuannya,
40 tirai-tirai untuk halaman, tiang penyangga, tirai pintu gerbang hala-
man,

segala tali pemasang dan pasak-pasaknya,
serta segala perlengkapan lain untuk Kemah TUHAN.
41 Mereka juga membuat pakaian untuk para imam ketika mereka
melayani di kemah-Nya, yaitu pakaian yang menunjukkan bahwa
Harun dan anak-anaknya melaksanakan pelayanan kudus bagi
TUHAN.

42 Demikianlah umat Israel melakukan segala pekerjaan sesuai dengan
perintah TUHAN kepadaMusa. 43Musamemeriksa hasil pekerjaanmereka
dan merasa senang karena mereka sudah melakukan semuanya sesuai
dengan perintah TUHAN. Lalu Musa meminta TUHAN untuk memberkati
mereka.

40
Musa diperintahkan untukmendirikan kemah TUHAN

1Lalu TUHANberkata kepadaMusa, 2 “Pada hari pertama bulan pertama,
dirikanlah Kemah-Ku, yang melambangkan kehadiran-Ku di antara umat-
Ku.* 3 Tempatkanlah peti perjanjian† di dalamnya, di Ruang Mahakudus.
Lalu pasanglah tirai pemisah antara Ruang Mahakudus dengan Ruang

* 40:2 melambangkan … Secara harfiah, ‘Kemah Pertemuan’. Sebutan ‘Kemah Pertemuan’ mengin-
gatkankemahyangduludidirikandi luar perkemahan sebagai tempat bertemudenganTUHAN. (Kel.
33:7-11) Tetapi kemah TUHAN yang didirikan dalam pasal ini berfungsi sebagai pusat penyembahan
untuk seluruh umat Israel. Hanya imam-imam dan orang-orang dari suku Lewi bolehmasuk kemah
ini, tetapi ada kalanya umat Israel dari suku lain bisa masuk halaman kemah untuk membawa
suatu persembahan. Kemah TUHAN tidak seperti gereja zaman sekarang, di mana umat Tuhan
berkumpul untuk beribadah bersama. † 40:3 peti perjanjian Di dalam peti perjanjian itu
tersimpan lempengan batu yang di atasnya tertulis kesepuluh perintah Allah.
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Kudus. 4 Tempatkanlah meja roti sajian di dalam kemah itu dan aturlah
semua perlengkapannya. Bawalah juga tiang pelita yang bercabang tujuh
dan nyalakanlah sumbu-sumbu pelitanya.

5 “Letakkan mezbah emas untuk membakar dupa di depan peti per-
janjian, dan pasanglah tirai di pintu masuk kemah-Ku. 6 Tempatkanlah
mezbah kurban bakaran di bagian halaman yang di dekat pintu kemah-
Ku. 7 Tempatkanlah bejana pembasuhan di antara kemah-Ku dan mezbah
itu, dan isilah dengan air. 8Dirikanlah pagar di sekeliling halaman-Ku, dan
pasanglah tirai di pintu gerbang halaman.

9 “Lalu gunakanlah minyak pengurapan✡ yang sudah dikuduskan bagi-
Ku, dan urapilah kemah-Ku dan semua perlengkapan di dalamnya, su-
paya semuanya dikuduskan demi pelayanan bagi Aku. 10 Urapilah juga
mezbah kurban bakaran dan semua perlengkapannya, supaya semuanya—
dan secara khusus mezbah— akan dikuduskan demi pelayanan bagi-Ku.
11Urapilah juga bejana pembasuhan dan tumpuannya agar menjadi kudus
bagi-Ku.

12“KemudianajaklahHarundananak-anaknyamendekatkepintumasuk
kemah-Ku dan basuhlah mereka dengan air. 13 Sesudah itu, kenakanlah
pada Harun pakaian yang sudah dibuat khusus bagi dia untuk melayani di
hadapan-Ku. Lalu urapilah dia, agar dia dikhususkan untuk melayani-Ku
sebagai imam. 14Kemudianajaklahanak-anakHarunmajudankenakanlah
pada mereka baju panjang yang sudah disiapkan. 15 Urapilah mereka
seperti kamumengurapi bapak mereka, agar mereka juga dapat melayani-
Ku sebagai imam. Dengan pengurapan itu, mereka dan keturunan mereka
dikhususkan untuk senantiasa melayani Aku sebagai imam.”

Musamendirikan kemah TUHAN
16 Musa melaksanakan semuanya itu sesuai dengan perintah TUHAN

kepadanya. 17 Maka kemah TUHAN didirikan pada hari pertama, bulan
pertama dalam tahun kedua sesudahmerekameninggalkanMesir. 18Musa,
dibantu oleh beberapa orang dari suku Lewi,‡ mendirikan kemah itu den-
gan meletakan dasar-dasarnya, memasang rangka-rangka dan kayu-kayu
lintangnya, kemudian mendirikan tiang-tiangnya. 19 Lalu mereka mem-
bentangkan semua lapisan atap di atas rangka-rangka itu, sesuai dengan
perintah TUHAN kepadanya.

20 Musa mengambil kedua lempengan batu— yang di atasnya tertulis
sepuluh perintah Allah— dan memasukkannya ke dalam peti perjanjian.
Kemudian dia memasang tongkat pengusung pada peti itu danmeletakkan
penutup peti, yaitu Takhta Pendamaian, di atasnya. 21 Lalu dia membawa
peti itu ke dalam Ruang Mahakudus di kemah TUHAN dan memasang tirai
pemisah antara Ruang Kudus dan Ruang Mahakudus, agar peti itu tidak
terlihat dari luar, sesuai dengan perintah TUHAN kepadanya.

22 Kemudian Musa menempatkan meja roti sajian di dalam kemah
TUHAN, di sisi utara di bagian luar tirai pemisah, 23 dan menyusun roti
sajian di atas meja itu, sesuai dengan perintah TUHAN kepadanya.

24Kemudian Musa menempatkan tiang pelita di dalam kemah TUHAN di
sisi selatan, berhadapan dengan meja itu. 25 Dia juga menyalakan pelita-
pelita di hadapan TUHAN, sesuai dengan perintah-Nya kepadanya. 26 Lalu
✡ 40:9 Kel. 30:22-33 ‡ 40:18 dibantu … Walaupun teks bahasa Ibrani mengatakan ‘Musa
mendirikan …’, tidak mungkin Musa melakukan segala pekerjaan berat dalam pasal ini sendiri.
Karena tugasmemindahkankemahTUHANdiberikankepada sukuLewidi Bilangan4, kemungkinan
mereka diminta untukmembantuMusa.



Keluaran 40:27 159 Keluaran 40:38

Musa meletakkan mezbah dupa di depan tirai di dalam kemah itu, 27 dan
membakar dupa di sana, sesuai dengan perintah TUHAN kepadanya.

28 Sesudah itu, Musa— dengan bantuan beberapa orang dari suku Lewi—
memasang tirai pada pintu masuk kemah TUHAN. 29 Mereka juga mele-
takkan mezbah kurban bakaran di depan pintu masuk kemah itu. Lalu
Musa mempersembahkan kurban bakaran dan persembahan gandum-
ganduman, sesuai perintah TUHAN kepadanya.

30 Dan Musa menyuruh beberapa orang untuk meletakkan bejana pem-
basuhan di antara kemah dan mezbah, dan mengisinya dengan air. 31 Air
itu disiapkan supayaMusa, Harun, dan anak-anak Harun dapatmembasuh
tangan dan kaki mereka di sana. 32Mereka diwajibkan membasuh tangan
dan kaki setiap kali mereka masuk ke dalam kemah itu atau mendekat ke
mezbah, sesuai dengan perintah TUHAN kepadaMusa.

33Kemudian mereka mendirikan pagar halaman di sekeliling kemah itu
serta mezbah, dan memasang tirai pada pintu gerbang halaman. Dengan
demikian, semua pekerjaan untukmendirikan kemah TUHAN telah selesai.

Kemuliaan TUHANmemenuhi kemah-Nya
34-35 Kemudian awan kemuliaan TUHAN menutup dan memenuhi

kemah TUHAN. Musa tidak bisa masuk selama kemuliaan TUHAN masih
memenuhi kemah itu.

36 Sepanjang perjalanan umat Israel, setiap kali awan itu naik dari atas
kemah TUHAN, umat Israel akan melanjutkan perjalanan mereka. 37Akan
tetapi selama awan itu tidak naik dari kemah, maka mereka tetap tinggal
di tempat itu. Demikianlah yang terjadi seterusnya. 38 Awan TUHAN
berdiam di atas kemah itu pada siang hari danmenjadi berapi padamalam
hari, sehingga awan itu dapat terlihat setiap saat oleh semua umat Israel
sepanjang perjalananmereka.
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Rut
Elimelekhmemindahkan keluarganya ke negeriMoab

1-2 Pada zaman para hakim memerintah Israel, bencana kelaparan me-
landa seluruh daerah itu. Lalu seorang laki-laki bernama Elimelek berpin-
dah dari kampung halamannya— yaitu Betlehem di wilayah Yehuda, ke
salah satu daerah di negeriMoab, bersama dengan istrinya dan kedua anak
laki-laki mereka. Istrinya bernama Naomi. Kedua anak mereka bernama
Mahlon dan Kilyon. Mereka berasal dari suku Efrata yang tinggal di desa
BetlehemdiwilayahYehuda. Merekaberencanamenetap sementarawaktu
di negeri Moab.

3Kemudian Elimelek meninggal dunia, meninggalkan Naomi dan kedua
anak laki-lakinya. 4 Lalu kedua anaknya menikah dengan dua perempuan
yang berasal dari Moab. Nama kedua perempuan ini adalah Orpa dan
Rut. Tetapi kurang lebih sepuluh tahun kemudian, 5 Mahlon dan Kilyon
meninggal dunia. Akhirnya Naomi ditinggal seorang diri.

Naomi dan Rut pulang
6 Ketika Naomi masih berada di Moab, dia mendengar berita bahwa

TUHAN sudah memberkati Israel— yaitu umat pilihan-Nya di daerah
Yehuda dengan hasil panen yang baik. Maka Naomi putuskan untuk
meninggalkan daerah perbukitan Moab dan kembali ke negerinya. Kedua
menantunya juga memutuskan untuk pergi bersama ibu mertua mereka.
7 Dalam perjalanan dari tempat tinggal mereka selama ini di Moab ke
desa Naomi di daerah Yehuda, 8 Naomi berkata kepada kedua menan-
tunya, “Kamu berdua, pulanglah ke rumah ibumumasing-masing! Kiranya
TUHANmembalas kebaikanmu kepadaku dan kepada kedua anakku ketika
mereka masih hidup sebagai suamimu! 9 Dan semoga Tuhan memberka-
timu untuk bisa menjalani kembali hidup tenteram bersama suami baru.”
Lalu diamenciumkeduamenantunya, danmereka bertigamulaimenangis
danmeratap.

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

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

14Mereka pun menangis lagi dengan meratap, lalu Orpa mencium mer-
tuanya, minta pamit, dan berangkat. Sedangkan Rut tetap memeluk ibu
mertuanya itu. 15 Kata Naomi kepadanya, “Lihatlah, kakak iparmu sudah
pulangkepadakeluarganyadanakankembalimenyembahberhala-berhala
mereka. Kamu pun harus melakukan hal yang sama.”

16Tetapi jawab Rut,
“Janganlahmenyuruhku untukmeninggalkanmu.

Kemana Ibu pergi, aku pun pergi;
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Dimana Ibu tinggal, di situ pun aku akan tinggal.
Bangsamumenjadi bangsaku
dan Allah-mumenjadi Allah-ku.

17Dan dimana Ibumeninggal, di situ pun aku akanmeninggal dan dikubur.
Aku memohon kepada TUHAN untuk menghukumku kalau aku tidak
menepati janjiku ini!

Hanya kematian yang akanmemisahkan kita berdua!”
18Karena Naomimelihat bahwa Rut tetap bertekad tidakmaumengubah

keputusan untuk ikut bersamanya, maka dia berhentimenyuruhnya untuk
pergi.

19 Lalu mereka berdua melanjutkan perjalanan mereka. Ketika mereka
tiba di Betlehem, seluruh penduduk menjadi gempar. Perempuan-
perempuan bertanya “Benarkah dia ini Naomi?!”

20Naomimenjawabmereka “Janganmemanggil sayaNaomi, tetapi pang-
gilah sayaPahit,* sebabYangMahakuasa sudahmembuathidupsaya sangat
pahit.” 21 Ketika saya pergi dari tempat ini, saya puas dengan apa yang
saya miliki. Tetapi sekarang Tuhan membawa saya pulang dengan tangan
kosong. Jadi untuk apa kalian menyapa saya dengan nama saya yang
pertama itu?— karena TUHANYangMahakuasa sendiri sudahmenimpakan
kesengsaraan kepada saya† danmembuat hidup saya sangat pahit!”

22 Demikianlah kisah kepulangan Naomi dari negeri Moab bersama Rut
menantunya yang berasal dari Moab. Mereka tiba di Betlehem pada awal
musim panen jelai.‡

2
Rut bekerja di ladangmilik Boas

1Di Betlehem ada seorang yang kaya dan berpengaruh, namanya adalah
Boas. Dia memiliki hubungan keluarga dengan Elimelek, suami Naomi.

2Pada suatuhari, Rut—perempuanMoab itu, berkata kepadaNaomi, “Ibu,
karena sekarang sedang musim panen, bolehkah aku pergi ke salah satu
ladang untuk meminta izin memungut bulir-bulir jelai yang tercecer dan
diperbolehkan pemilik ladang untuk diambil?✡ Kemungkinan besar ada
seseorang yang berbaik hati yang akanmengizinkan aku untukmemungut
jelai.”
JawabNaomi, “Baik, pergilah anakku.” 3LaluRuthpergimemungut bulir-

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

4 Saat Rut sedang berada di ladang, tibalah Boas dari Betlehem dan
menyapa orang-orang yang sedang memanen di ladangnya, katanya,
“TUHANmenyertai kalian!”
Lalumerekamembalas, “TUHANmenyertaimu juga!”

* 1:20 Naomi … Pahit Nama Naomi artinya ‘bahagia’ atau ‘menyenangkan’. Untuk nama ‘Pahit’,
secara harfiah Naomi berkata ‘Mara’. Selain arti ‘pahit’, dalam bahasa Ibrani ‘mara’ juga dapat
diterjemahkan ‘menyedihkan’. † 1:21 sudahmenimpakan kesengsaraan … Kata-kata ini bisa juga
diterjemahkan “sudahbersaksimelawan saya.” ‡ 1:22 jelai Jelai dapat dibandingkandenganpadi.
Batangnya tinggi seperti batang padi dan biji-bizinya bertumbuh dalam bulir. Biji jelai kecil, bulat,
dan berwarna coklat tua. Jelai sering dipakai sebagai makanan ternak. Jelai juga digiling menjadi
tepung kasar, dan dibakar menjadi roti kasar. ✡ 2:2 Im. 23:22
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5 Kemudian bertanyalah Boas kepada mandor yang mengawasi orang-
orang tersebut, “Siapakah perempuan muda di sana dan siapakah keluar-
ganya?”

6Mandor itu menjawab, “Dialah perempuan muda asal Moab yang kem-
bali dengan Naomi. 7 Tadi pagi dia minta izin untuk mengumpulkan bulir-
bulir jelai yang tercecer dari ikatan jelai. Dia datang sangat pagi, bekerja
keras, dan hanya beristirahat sejenak di pondok.”

8 Boas menghampiri Rut dan berkata, “Dengarlah anakku. Tetaplah di
sini bersama kami untuk memungut bulir jelai. Tidak perlu kamu bekerja
di ladang milik orang lain. Tetaplah berada dekat pekerja perempuan
yang bekerja di ladangku. 9 Perhatikan bagian mana yang sedang mereka
kerjakan, lalu ikutilah mereka. Aku sudah memperingatkan para pekerja
laki-laki supaya tidak mengganggu kamu. Karena itu bila kamu haus ,
silakan ambil air minum di tempat penyimpanan yang sudahmereka isi.”

10 Bersujudlah Rut di hadapan Boas sambil berkata, “Saya tidak layak
untuk menerima semua kebaikan dan belas kasihan Tuan. Saya hanyalah
orang asing.”

11 Jawab Boas, “Anakku, aku sudahmengetahui semua yang sudah kamu
perbuat untuk ibu mertuamu sejak kematian suamimu. Bahkan kamu
meninggalkan kedua orangtuamu dan tanah kelahiranmu untuk menetap
di sini sebagai orang asing. 12 Karena kemurahan hatimu itu, kiranya
TUHAN membalas segala kerja kerasmu. Semoga TUHAN Allah Israel
memberkatimu, karena kamu sudah datang berlindung kepada-Nya.”*

13 Jawab Rut, “Saya berharap tetap menyenangkan hati Tuan! Walaupun
saya bukan salah seorang pekerja di sini, Tuan sudah membesarkan hati
saya denganmenunjukkan belas kasihan.”

14 Pada waktu makan siang, Boas memanggil Rut, “Kemarilah! Silakan
ambil sendiri makanan ini. Dan kamu dapat celupkan rotimu ke dalam
saus ini.” Maka duduklah Rut dengan para pekerja dan Boas memberikan
kepadanya jelai yang sudah dipanggang. Rut makan sampai kenyang, dan
masih ada kelebihanmakanan.

15 Saat Rut mulai bekerja lagi, Boas memerintahkan para pekerjanya,
“Biarkanlahdiamemungutbulir-bulir jelai dari antara tumpukan jelai yang
sudah terikat itu. 16 Bahkan bantulah dia dengan sengaja menjatuhkan
bulir-bulir supaya dengan mudah dia dapat mengambilnya. Janganlah
melarang ataupunmenghentikannya!”

17Rut bekerja sepanjang hari mengumpulkan jelai, dan ketika mengirik†
hasil jelai itu, dia mendapatkan satu keranjang penuh— kurang lebih dua
puluh dua liter.‡ 18 Dia membawa pulang hasil irikan jelai dan mem-
perlihatkan hasilnya kepada ibu mertuanya. Rut juga memberikan jelai
panggang kelebihan dari makan siangnya.

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

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

* 2:12 berlindung … Secara harfiah, “datang (berlindung) di bawah sayap-Nya.” Perkataan Boas
ini menggambarkan Tuhan seperti induk burung yang melindungi anaknya di bawah sayapnya.
† 2:17 mengirik Bulir dan biji jelai dipukul dengan batang kayu yang ringan untuk memisahkan
biji-bijinya dari sekam. ‡ 2:17 dua puluh dua liter Secara harfiah, “kurang lebih satu ephah.”



Rut 2:20 163 Rut 3:9

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

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

22 “Baiklah!” kata Naomi. “Lakukanlah apa yang sudah dia katakan,
anakku. Bekerjalah dengan pekerja perempuanBoas selamamusimpanen.
Kamu bisa saja diganggu orang bila kamu bekerja pada ladang milik orang
lain.”

23 Demikianlah, Rut tetap bekerja dengan para pekerja perempuan di
ladangmilik Boas sampaimusim panen jelai berakhir. Sesudahmusim jelai
berakhir, Rut melanjutkan pekerjaannya dengan para pekerja Boas untuk
mengumpulkan bulir gandumyang tercecer selamamusimpanen gandum.
Dan dia tetap tinggal bersama ibumertuanya.

3
Rut di Tempat Pengirikan

1Pada suatu hari Naomi berkata kepadaRut, “Anakku, sudah tiba saatnya
sayamencari seorang suamibagimu, supayaadayangmengurusimu. 2Boas
adalah kerabat dekat kita, dan selama ini dia sangat berbaik hati ter-
hadapmu dengan memperbolehkanmu bekerja bersama para pekerjanya
perempuan. Malam ini dia akan mengawasi para pekerja yang menampi
jelai di tempat pengirikan.* 3 Sekarang, mandilah, pakai baju luar yang
terbaik, dan pakailah minyak wangi. Kemudian pergilah ke tempat pen-
girikan. Namun jangan biarkan Boas melihatmu selagi dia masih makan
danminumdenganorang lain. 4Perhatikanlahdimanadiaberbaringuntuk
tidur. Lalu dekatilah dan angkatlah selimut dari kakinya, dan berbaringlah
di situ. Nanti dia akan beritahukan apa yang harus kamu lakukan.”

5 Rut menjawab, “Akan saya lakukan semua yang sudah Ibu katakan.”
6LaluRutpergike tempatpengirikandanmelakukansemuayangdikatakan
ibumertuanya.

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

karena Tuan adalah penanggung jawab keluarga suami saya.”

§ 2:20 Boas Kata berkat yang diucapkan Naomi ini juga dapat diterjemahkan, “Semoga dia (Boas)
diberkati oleh Tuhan, yang tetap setia …” Kurang jelas dalam bahasa Ibrani kalau Naomi bermaksud
Boas atau Tuhan yang setia kepada mereka. * 2:21 Rut Secara harfiah, “Rut perempuan Moab.”
* 3:2 menampi jelai di tempat pengirikan Tangkai-tangkai bersamabulir-bulir diirikmenggunakan
tenaga sapi sehingga bizinya terlepas dari sekam dan jeraminya terpotong kecil-kecil. Lalu seluruh
hasil irikan ditampi untukmemisahkan biji-bizinya. Itu berarti bahwa denganmenggunakan garpu
penampi, hasil pengirikan dilempar-lemparkan ke udara agar ditiup angin. Angin menerbangkan
sekam dan potongan jerami, dan biji-biji jatuh kembali ke bawah untuk dikumpulkan. † 3:9 Peli-
haralah saya Secara harfiah Rut menggunakan kiasan, “bentangkanlah ujung jubahmu di atasku.”



Rut 3:10 164 Rut 4:5

10 Jawab Boas, “Kiranya Tuhan senantiasa memberkatimu, anakku! Den-
gan datang kepadaku seperti ini, kamu benar-benar menunjukkan kese-
tiaan terhadap keluarga suamimu, lebih daripada apa yang sebelumnya
kamu tunjukkan kepada mertuamu, Naomi. Kamu sebenarnya sudah bisa
mencari seorang pemuda sebagai calon suami— baik yang kaya atau yang
miskin. Tetapi kamumemilih aku. 11Sekarang jangan kamukuatir, anakku.
Aku akan melakukan apa yang harus dilakukan, karena semua orang di
desa ini tahu bahwa kamu adalah perempuan yang menjaga kehormatan
keluarga. 12Memangbenar, aku salah satudari penanggung jawabkeluarga
suamimu, tetapi selain aku, masih ada seorang yang memiliki hubungan
yang lebih dekat dengan suamimu. 13Tunggulah di sini sampai subuh. Lalu
besokpagi jikaorang itubersediabertanggung jawabatashidupmu, biarlah
dia mengambil tanggung jawab itu. Jika tidak— demi TUHAN yang hidup,
aku akan bertanggung jawab! Tunggulah di sini sampai pagi.”

14Maka berbaringlah Rut di sana sampai subuh. Tetapi dia bangun ketika
masih gelap agar orang lain tidak melihatnya. Boas berkata kepadanya,
“Jangan sampai diketahui orang lain bahwa ada perempuan yang datang
ke tempat pengirikan.” 15 Kemudian Boas berkata lagi kepadanya, “Ben-
tangkanlah baju luarmu itu dan peganglah supaya dapat diisi dengan jelai.”
Lalu Boas mengambil enam takaran‡ jelai dan menuangkannya pada baju
luar Rut. Kemudian dia mengangkat dan menaruhnya di bahu Rut. Lalu
Rut§ pulang ke rumah.

16 Ketika Rut pulang, mertuanya Naomi bertanya,“Apa yang terjadi,
anakku?”
Rutmenceritakan semuayangdilakukanBoasbaginya, 17danRutberkata

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

18 Lalu Naomi berkata, “Sabarlah anakku, sampai kita mengetahui apa
yang terjadi. Boas akan segeramenyelesaikan hal itu hari ini.”

4
BoasMenikahi Rut

1 Pada pagi itu Boas pergi menuju tempat pertemuan di pintu gerbang
desa. Kemudian lewatlah laki-laki yang Boas ceritakan kepada Rut—
yaitu dia yang memiliki hubungan terdekat kepada suami Rut. Kata Boas
kepadanya, “Saudaraku, mari duduk.” Maka orang itu berbalik dan duduk
bersamanya. 2 Lalu Boas mengumpulkan sepuluh tokoh masyarakat dari
desa itu untuk menjadi saksi. 3Boas berkata kepada laki-laki itu, “Naomi—
istri dari almarhum Elimelek, kerabat kita, sudah kembali dari Moab dan
ingin menjual sebidang tanah. 4 Di hadapan para saksi ini, saya ingin
menanyakan kesediaan Saudara untuk menebus tanah itu. Jika Saudara
ingin menebus tanah itu, maka lakukanlah sekarang. Kalau tidak, segera
beritahu saya karena setelah Saudara, saya adalah penanggung jawab
berikutnya.”
Lalu laki-laki itu menjawab, “Baiklah, saya akanmenebus tanah itu.”
5 Kemudian Boas berkata kepadanya, “Baiklah, namun Saudara harus

ketahui bahwa selain menebus sebidang tanah dari Naomi, Saudara juga
harus menikahi menantunya— yaitu Rut si perempuan Moab itu. Dengan

‡ 3:15 enamtakaranUkurandari takaran tersebut tidakdiketahui. § 3:15 Rut Sebagianbesar teks
Ibrani menggunakan dia (laki-laki), sedangkan beberapa teks Ibrani, versi Syria dan Latin Vulgata
menggunakan dia (perempuan).
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demikian, ketika Rut melahirkan anak laki-laki pertama, keturunan kelu-
arga Elimelek tidak hilang dari antara kita dan anak itu akan mewarisi
tanah atas nama almarhumMahlon.”

6 Jawab laki-laki itu, “Jika demikian, saya tidak dapat menebus tanah
tersebut, karena hal ini dapat saja membuat kesulitan tentang ahli waris
untuk tanah yang sudah saya miliki.* Saudara sajalah yang mengambil
tanggung jawab ini, karena saya tidak bisa.” 7 (Merupakan adat istiadat
di Israel pada masa itu, bagi siapa saja yang sepakat untuk mengalihkan
haknya kepada orang lain, maka sebagai tanda kesepakatan tersebut, dia
akan membuka dan menyerahkan salah satu alas kakinya kepada orang
yang bersedia mengambil alih hak tersebut. Hal ini— secara umum, sudah
mengesahkan suatu kesepakatan.) 8 Maka laki-laki itu membuka alas
kakinya dan menyerahkannya kepada Boas sambil mengatakan, “Saudara
sajalah yangmenebus tanah itu.”

9Kemudian Boas berkata kepada para tokohmasyarakat dan juga kepada
semua orang yang sudah berkumpul di tempat itu, “Pada hari ini, kalian
menjadi saksibahwasayasudahmenebus tanahNaomidanmengambil alih
tanggung jawab tanah milik Elimelek, Kiliyon, dan Mahlon. 10 Bersamaan
dengan tanah tersebut, saya sudah mendapatkan seorang istri— yaitu Rut,
perempuan Moab, janda dari kerabatku Mahlon. Dengan harapan Rut
akanmelahirkan seorang anak laki-laki untukmeneruskan nama keluarga
almarhum suaminya dan mewarisi tanah milik keluarganya di tempat
asalnya. Hari ini kalian sudahmenjadi saksi akan hal tersebut.”

11Para tokohmasyarakat dan semua orang yang berada di pintu gerbang
kota menjawab, “Kami adalah saksi! Seperti bangsa Israel yang meru-
pakan keturunan Rahel dan Lea, kiranya TUHAN berkenan memberkati
perempuan yangmasuk ke dalam rumahmu! Kiranya Saudara diberkati di
kampung halamanmu Efrata, dan menjadi orang terkemuka di Betlehem.
12KiranyaTUHANsenantiasamemberikanmuketurunandariwanitamuda
ini seperti nenekmoyang kami Peres, anak Tamar dan Yehuda.”

Keturunan Boas
13 Kemudian Boas mengambil Rut sebagai istrinya. TUHAN memberkati

Rut sehingga dia mengandung, lalu dia melahirkan seorang anak laki-
laki. 14 Perempuan-perempuan di kota itu mengatakan kepada Naomi,
“Terpujilah TUHAN, yang sudah memberkati engkau dengan kelahiran
seorang anak laki-laki sebagai penerus nama keluargamu! Semoga anak
ini dihormati di seluruh Israel. 15 Engkau sangat beruntung mempunyai
menantu seperti Rut yang sangat mengasihimu, karena dia jauh lebih
berharga daripada tujuh anak laki-laki. Sekarang dia sudah melahirkan
seorang cucu bagimu yang akan membahagiakanmu. Dan ketika kamu
sudah tua, dia akanmerawatmu.”

16Naomimengambil cucunya danmenggendongnya dengan penuh kasih
sayang. Dia mengasuhnya seolah-olah anaknya sendiri. 17 Para tetangga
mengatakan, “Akhirnya Naomi memiliki seorang anak laki-laki!” Dan
* 4:6 kesulitan tentang ahli waris … Tidak diketahui sekarang apa sebabnya kerabat itu berkata
bahwa mendapat keturunan dengan Rut akan “membahayakan milik pusakanya.” Alasannya bisa
karena dia tidak kaya seperti Boas dan tidak mampu melunasi hal-hal finansial yang bersangkutan
dengan beli tanah dan menambah istri. Atau, kalau orang ini belum mendapat anak yang pertama
dengan istri lain, seandainya Rut melahirkan sebelum istri yang lainnya, maka anak Rut akan
mendapat hak sebagai anak pertamanya dan mewarisi sebagian besar dari milik orang ini dan juga
mewarisi semua milik Mahlon. Kalau setelah itu istri lain juga melahirkan anak laki-laki bagi dia,
maka anak dari istri itu hanyamewarisi sedikit sebagai pewaris kedua.
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mereka menamainya Obed. Dia menjadi bapak Isai dan kakek dari raja
Daud.

18 Inilah garis keturunanmereka, mulai dari Peres— yaitu nenekmoyang
mereka:

Peres,† 19Hesron, Ram, 20Aminadab, Nahson,
21 Salmon, Boas, 22Obed, Isai, dan terakhir, Daud.

† 4:18 garis keturunan Daftar ini diberikan tanpa pengulangan setiap nama. Jika diurutkan dari
atas, maka nama di bawahnya adalah nama anaknya.
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Ester

Ketidakpatuhan RatuWasti
1 Inilah yang terjadi pada waktu Ahasweros memerintah atas kerajaan

Media Persia. Wilayah kekuasaannya terdiri dari 127 provinsi, yaitu mulai
dari wilayah India sampai ke Etiopia. 2Ahasweros memerintah dari dalam
istananya— yang dikelilingi benteng— di kota Susan. 3 Pada tahun ketiga
dalam masa pemerintahannya, Raja Ahasweros mengadakan pesta besar
untuk semua pembesar dan kaum bangsawan— termasuk para panglima
tentara Media Persia, para pangeran, dan para gubernur. 4 Pesta besar itu
berlangsung selama enam bulan, dan selama pesta itu berlangsung raja
memamerkan kepada para tamu undangan semua kekayaannya— untuk
memperlihatkan betapa besar dan megah serta betapa agung dan mulia
kerajaannya.

5Diakhirbulankeenam, rajamengadakanpesta lagiuntuk semuapekerja
di istana, baik orang penting maupun orang biasa. Pesta itu diadakan di
taman istana raja selamasatuminggupenuh. 6Tamanyangberadadidalam
istana tersebut dihiasi kain linen putih yang digantung menyerupai atap.
Beberapa kain yang berwarna ungu juga digantung pada gelang-gelang
yang terbuat dari perak— yaitu gelang-gelang yang sudah dipasangkan di
tiang-tiang yang terbuat dari batu putih yang mahal,*dan diikat meng-
gunakan pita dari kain linen ungu. Tempat duduk para tamu berupa
dipan†— yang terbuat dari emas dan perak, diletakkan di atas lantai yang
permukaannya dihiasi dengan potongan-potongan kecil dari berbagai jenis
batumulia, kulit mutiara,‡ dan batu putih yangmahal. Semuanya dipasang
dengan sangat rapi.

7-8 Para tamu minum anggur dari berbagai tempat minum mewah yang
dibuatdari emas. Persediaananggurpunmelimpahkarenaraja ingin setiap
tamu bolehminum tanpa dibatasi dan tamu juga tidak dipaksaminum bila
tidak mau. Sebab sebelumnya raja sudah memberikan perintah kepada
para pelayan istana, supaya setiap tamu dilayani menurut permintaannya
masing-masing. 9 Pada waktu yang bersamaan, Ratu Wasti juga mengun-
dang para istri pejabat istana untuk berpesta di ruangan yang berbeda di
istana Raja Ahasweros.

10 Pada hari terakhir pesta perayaan tersebut, ketika Raja Ahasweros
sudah minum anggur sampai hatinya gembira dan mabuk, dia memanggil
ketujuh pelayan khusus istana§ — yaitu: Mehuman, Bista, Harbona, Bigta,
Abagta, Setar danKarkas. 11Rajamemerintahkanmereka untukmembawa
RatuWasti ke hadapannya denganmemakaimahkota kerajaaan. Raja ingin
memamerkan kecantikan istrinya kepada para tamu undangannya, sebab
RatuWasti sangat cantik.

* 1:6 batu putih … Nama batu putih itu adalah marmer. † 1:6 Tempat duduk para tamu berupa
dipan yang berbentuk seperti bangku panjang yang rendah agar para tamu dapat makan sambil
berbaring. ‡ 1:6 kulitmutiara Yaitu bagian dalamdari cangkang tiram. § 1:10 pelayan khusus
Secara harfiah, “sida-sida”— yaitu sekelompok pegawai istana yang sudah dikebiri dan menjadi
pengurus hal-hal yang bersangkut paut dengan sang ratu dan para gundik raja.
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12 Tetapi ketika para pelayan menyampaikan perintah raja kepada Ratu
Wasti, dia menolak untuk datang ke hadapan raja.* Hal ini menyebabkan
raja sangat marah. 13-14 Mendengar jawaban Ratu Wasti, raja langsung
meminta nasihat dari ketujuh penasihat tertinggi dalam kerajaannya.
Mereka ini adalah: Karsena, Setar, Admata, Tarsis, Merses, Marsena dan
Memukan. Raja seringmeminta nasihatmereka, karena ketujuhpejabat ini
merupakan ahli dalam persoalan hukum dan adat.

15 Raja berkata, “Menurut hukum, tindakan apa yang harus kita ambil
atasRatuWasti? Aku sudahmengutuspelayan-pelayankukepadanyauntuk
menyuruh dia datang kepadaku. Tetapi dia tidak taat pada perintahku.”

16Seorangpenasihat rajabernamaMemukanberkata, “TuankuRaja, Ratu
Wasti tidak hanya melakukan kesalahan kepada Tuanku, tetapi dia juga
melakukan kesalahan kepada semua pejabat— bahkan kepada semua laki-
lakidi kerajaanTuanku! 17Semuawanitadi seluruhkerajaanakanmenden-
gar apa yang dilakukan oleh Ratu Wasti, dan mereka akan mengatakan,
‘Raja memerintahkan Ratu Wasti datang kepadanya, tetapi dia menolak.’
Danmereka akanmenggunakan itu sebagai alasan untuk tidak taat kepada
suami mereka masing-masing. 18 Sebelum hari ini berakhir, ketika para
istri mendengar apa yang sudah ratu lakukan, mereka juga akan menolak
untuk harus tunduk kepada suami, dan mereka tidak akan menghormati
suaminya lagi. Sehinggahal ituakanmembuat semuasuamimenjadi sangat
marah. 19 Jika berkenan bagi Tuanku Raja, keluarkan suatu surat perintah
bahwa Ratu Wasti tidak dapat menghadap raja lagi, dan surat perintah
itu akan dimasukkan dalam undang-undang Media Persia sehingga tidak
dapat dihapus. Lalu Tuanku Raja menyerahkan kedudukan ratu kepada
perempuan lain yang lebih layak dari dia. 20 Dengan demikian, ketika
surat perintah Tuanku Raja diumumkan, maka semua istri, baik dari para
pejabat maupun masyarakat biasa, akan menghormati dan menaati suami
mereka.”

21 Raja dan para pejabat lainnya setuju dengan usulan Memukan itu.
22Maka rajamenyuruh supaya surat perintah itu ditulis dandikirimkepada
semua provinsi dalam setiap bahasa dan jenis tulisan yang digunakan oleh
penduduk di seluruh daerah kerajaannya. Surat perintah itu menyatakan
bahwa semua suamimemiliki kuasa penuh untukmengatur segala sesuatu
di dalam rumah tangganya sendiri, dan bahasa suku suami, harus menjadi
bahasa yang digunakan di dalam keluarga.

2
Estermenjadi ratu

1 Beberapa waktu kemudian, ketika Raja Ahasweros sudah tidak marah
lagi, dia teringat kepada kelakuan Wasti dan tentang keputusannya ten-
tang dia. 2 Maka salah seorang dari pelayan pribadinya berkata, “Se-
baiknyaTuankuRajamengutusbeberapapetugas kerajaanpergi ke seluruh
wilayahkerajaan, untukmendapatkan gadis-gadis cantik bagi TuankuRaja.
3 Sesudahmerekamengumpulkan beberapa gadis, hendaklah Tuanku Raja
menunjuk beberapa petugas di setiap provinsi untuk membawa mereka
kesini ke asrama para isteri raja di istana. Maka Hegai— pelayan khusus
Raja, yang bertugas sebagai kepala asrama para isteri raja akan bertang-
gung jawab atas perawatan kecantikan para gadis itu. 4 Kemudian gadis

* 1:12 menolak Ada kemungkinan bahwa Wasti tidak mau memamerkan kecantikannya kepada
sekelompok laki-laki yang sedangmabuk.
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yang paling memikat hati Tuanku Raja dapat menjadi pengganti Wasti.”
Raja senang dengan usulan itu, lalu dia berbuat demikian.

5Padawaktu itu ada orang Yahudi bernamaMordekai yang tinggal di ibu
kota Susan dan di bagian kota yang dilingkari oleh benteng. Dia adalah
anak Yair. Dan Yair adalah anak Simei, dan Simei adalah anak Kis dari suku
Benyamin. 6Bertahun-tahun sebelum cerita ini, Raja Nebukadnezar sudah
menawan dan membawa keluarga Mordekai dari Yerusalem ke Babel—
bersamaan dengan Raja Yoyakin* dari suku Yehuda dan para tawanan
lainnya. 7Mordekai memiliki saudara sepupu bernama Hadasa yang juga
dipanggil Ester. Wajahnya cantik dan tubuhnya menarik hati. Setelah
kedua orangtuanya meninggal, Mordekai merawat Ester seperti anaknya
sendiri.

8 Setelah raja memberi perintah, maka para petugas dari kerajaan pergi
mencari beberapa gadis cantik di seluruh provinsi. Maka petugas yang
sudah ditunjuk dari setiap provinsi tersebut membawa para gadis itu ke
asrama para isteri raja— termasuk Ester. Adapun raja sudahmenempatkan
Hegai sebagai penanggung jawab atas mereka. 9 Karena Hegai sangat
senang dengan Ester, maka dia mengutamakan Ester. Dengan segera dia
mengatur semua kebutuhan Ester dari makanan hingga perawatan kecan-
tikan. Dia memerintahkan tujuh gadis pelayan istana raja untukmengurus
Ester danmenempatkanmereka di kamar-kamar terbaik di asrama.

10 Ester tidak memberitahukan siapa pun bahwa dia adalah seorang
Yahudi, karenaMordekaipernahmengatakankepadanyauntuk tidakmem-
beritahu siapa pun. 11 Setiap hari Mordekai berjalan di depan taman
yang terdekat asrama para isteri raja untuk mencari tahu apa yang terjadi
terhadapEster, dan sering bertanyakepadaorang-orang yangkeluarmasuk
dari pintu taman itu tentang dia.

12Sesuai peraturan, para gadis ituharusmenjalani perawatankecantikan
selama satu tahun sebelum dibawa kepada raja. Enam bulan pertama,
mereka harus menjalani perawatan khusus minyak zaitun dengan cam-
puran minyak mur yang digosok pada tubuh mereka setiap hari, dan
enam bulan berikutnya mereka menjalani perawatan dengan berbagai ra-
muan rempah-rempahdanwangi-wangianyangdioles pada tubuhmereka.
13 Ketika salah seorang gadis ini dipanggil untuk menghadap raja, gadis
itu diperbolehkan untuk mengenakan pakaian dan perhiasan sesuai pil-
ihannya dari asrama. 14 Pada malam hari, seorang gadis akan dibawa
ke ruangan pribadi raja. Keesokan harinya, dia akan dibawa ke bagian
kedua dalam asrama untuk para wanita yang sudah bersetubuh dengan
raja. Seorangpelayankhusus yangbernamaSasgasbertanggung jawabatas
bagian asrama itu. Bila raja menginginkan seorang wanita untuk kembali
lagi, raja akan menyampaikan hal itu kepada Sasgas dengan menyebut
namawanita tersebut.

15-16 Pada tahun ketujuh dalam masa pemerintahan Raja Ahasweros,
tibalah giliran Ester anak Abihail— paman Mordekai, untuk menghadap
raja. Ester diangkat oleh Mordekai sebagai anak. Para pelayan membawa
Ester kepada raja pada bulan Tebet.† Ester mengenakan pakaian dan

* 2:6 Yoyakin Secara harfiah, ‘Yekonya’— yaitu nama lain untuk Yoyakin. Seperti beberapa
terjemahan lain, TSI menggunakan nama yang biasa digunakan dalam PL untuk Yoyakin. Hal ini
dibuat supayapembaca tidakbingungdengannama lainnya tersebut. † 2:15-16 bulanTebet Bulan
Tebet adalah bulan kesepuluh dalam kalender Ibrani. Dalam sistem penanggalan sekarang, bulan
Tebet diperkirakan jatuh pada pertengahan bulan Desember sampai dengan pertengahan bulan
Januari.
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perhiasan sesuai saran Hegai, kepala asrama tersebut. Setiap orang yang
melihat Ester menyukainya.

17 Raja lebih menyukai Ester daripada para wanita lain yang mereka
bawa kepadanya. Dia sangat mencintai Ester danmemakaikan mahkota di
kepalanya yang pernah dipakai olehWasti. Rajamengumumkan bahwa Es-
ter akanmenjadi ratumenggantikanWasti. 18Rajamengadakanpestabesar
untuk Ester dan mengundang para pembesar dan kaum bangsawan. Raja
denganmurah hati memberi hadiah kepada orang-orang. Dia menetapkan
masa perayaan tersebut sebagai hari raya di seluruh wilayah kekuasaan-
nya.

19Waktu pun berlalu, dan semua gadis sudah berpindah ke bagian kedua
dalam asrama para isteri raja.‡ Pada saat itu, Mordekai sudah diangkat
menjadi pejabat istana raja. Karena itu, dia sering bertugas di pintu
gerbang istana raja. 20 Ester belum memberitahukan bahwa dia seorang
Yahudi karena dia patuh kepada Mordekai seperti saat Mordekai masih
mengasuhnya.

21 Pada suatu hari ketika Mordekai sedang melakukan pekerjaannya di
istana, dua pengawal raja sedang berada di sana. Keduanya bernama
Bigtana dan Teres yang bertugas sebagai pengawal di luar ruangan prib-
adi raja. Mereka menyimpan dendam terhadap raja sehingga berencana
untuk membunuhnya. 22 Rencana mereka diketahui oleh Mordekai, lalu
dia melaporkannya kepada Ratu Ester. Lalu Ratu Ester memberitahukan
kepada Raja bahwaMordekai sudahmendengar rencana pembunuhan itu.
23Raja menyelidiki apa yang dilaporkanMordekai dan ternyata benar. Jadi
raja memerintahkan kedua orang itu dihukum gantung. Peristiwa tersebut
dicatat dalam buku sejarah di masa pemerintahan Raja Ahasweros.

3
RencanaHaman untukmembunuh orang Yahudi

1 Beberapa waktu kemudian, Raja Ahasweros mengangkat Haman men-
jadi orang kedua di seluruh wilayah kekuasaannya. Haman adalah anak
Hamedata, orang Agag. 2 Raja memerintahkan semua pejabatnya supaya
menunjukkan rasa hormat kepada Haman dengan cara bersujud di hada-
pannya. Semuanya menaati perintah itu kecuali Mordekai yang tidak mau
bersujud pada Haman.

3 Para pejabat lainnya melihat hal ini dan bertanya kepada Mordekai,
“Mengapa kamu tidak taat pada perintah raja?” 4 Mordekai memberi-
tahu mereka karena dia adalah orang Yahudi. Setiap hari, para pejabat
menanyakan hal ini kepada Mordekai, tetapi dia tetap pada pendiriannya
dan tidak mau sujud. Maka mereka melaporkan hal tersebut kepada
Haman, karenamereka ingin tahu tindakan apa yang akan dilakukannya.

5 Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak sujud kepadanya, dia
menjadi sangatmarah. 6SetelahmengetahuibahwaMordekai adalahorang
Yahudi, Hamanmemutuskan untukmembinasakan semua orang Yahudi di
seluruh wilayah kerajaan Raja Ahasweros, karena dia merasa tidak puas
kalau hanyamelenyapkanMordekai saja.

‡ 2:19 berpidah ke bagian kedua … Arti frasa ini dalam teks MT Ibrani cukup sulit ditentukan. TSI
mengikuti NLT. LXX tidak menerjemahkan frasa ini. Secara harfiah teks Ibrani berkata, ‘Ketika para
gadis dikumpulkan (untuk) kedua-kalinya.’ Ada yang menafsirkan bahwa masih ada pengangkatan
gadis tahap kedua sesudah raja memilih Ester sebagai ratu.
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7Maka pada bulan Nisan,* tahun kedua belas dalam pemerintahan Raja
Ahasweros, Haman menyuruh beberapa peramal untuk membuang undi
untukmenentukankapanhari danbulanuntukmembunuhbangsaYahudi.
Dalambahasa Yahudi, ‘undi’ disebut ‘pur’. Dari hasil undi,maka bulan yang
ditentukan adalah bulan Adar.†

8 Kemudian Haman menghadap raja dan mengatakan kepadanya,
“Tuanku Raja, ada sekelompok orang yang tinggal di seluruh wilayah
kekuasaan Tuanku, yang tidak taat kepada perintah Raja, karena mereka
memiliki hukum yang berbeda dengan semua bangsa lain yang ada di
wilayah kekuasaan Tuanku. Hal tersebut merugikan Raja kalau mereka
tetap dibiarkan hidup. 9Kalau Tuanku tidak keberatan, mohon keluarkan
surat perintah untuk membinasakan mereka. Dan kalau Tuanku Raja
mau menerima usulan ini, maka hambamu ini akan memberikan 340.000
kilogram perak untukmasuk ke dalam kas kerajaan.”

10 Raja setuju lalu melepaskan cincin meterai‡ dari jarinya dan mem-
berikannya kepada Haman, anak Hamedata, orang Agag yang adalah
musuh bebuyutan bangsa Yahudi. 11 Raja berkata kepada Haman, “Per-
akmu aku serahkan kembali kepadamu, dan tentang bangsa Yahudi aku
serahkan kepadamu. Perbuatlah apa yang kau anggap baik terhadap
mereka.”

12 Maka pada tanggal tiga belas bulan pertama yaitu bulan Nisan,
Haman memanggil para sekretaris negara untuk menulis surat keputusan
yang ditujukan kepada semua pejabat di seluruh wilayah kekuasaan Raja
Ahasweros. Salinan surat tersebut dibuat dalam setiap bahasa dan tulisan
yang digunakan semua provinsi. Semua salinan surat itu disahkan atas
nama Raja Ahasweros dan disegel dengan cincin meterai Raja. Sesudah
itu dikirim ke seluruh wilayah kerajaan supaya semua orang mengetahui
dan siapmelaksanakan. 13 Isi surat itu adalah perintah bahwa semua orang
Yahudi— baik yang tua maupun yang muda, kaum perempuan dan anak-
anak, harus dibunuh dalam satu hari. Hari yang ditentukan adalah hari
ketiga belas§ bulan kedua belas— yaitu bulan Adar. Di jelaskan juga dalam
surat itu bahwa harta benda milik orang Yahudi boleh diambil menjadi
milik siapa pun yangmembunuhmereka.

14 Salinan surat itu berlaku sebagai undang-undang yang harus dilak-
sanakan di seluruh wilayah kekuasaan Raja Ahasweros, lalu diumumkan
supaya semua orang mengetahui dan siap melaksanakan perintah pada
hari yang sudah ditentukan. 15 Sesuai perintah raja, para kurir segera be-
rangkatmengantarkansurat-surat ituke semuaprovinsi kerajaan. Perintah
itudiumumkan jugadi Susan, ibukotaMedia Persia. Sementaramasyarakat
kota Susan sedangdigemparkanolehberita itu, sang raja danHamanmalah
duduk-duduk danminum anggur.

4
Mordekai meminta pertolongan Ester

* 3:7 bulan Nisan Bulan Nisan adalah bulan pertama dalam kalender Ibrani. Dalam sistem
penanggalan sekarang bulan Nisan diperkirakan jatuh pada pertengahan bulan Maret sampai
dengan pertengahan bulan April. † 3:7 bulan Adar Bulan Adar adalah bulan kedua belas dalam
kalender Ibrani. Dalam sistem penanggalan sekarang diperkirakan jatuh pada pertengahan bulan
Februari sampai dengan pertengahan bulan Maret. Jadi bulan yang ditentukan untuk membunuh
bangsa Yahudi hampir setahun kemudian. ‡ 3:10 cincin meterai Cincin meterai raja dipakai
sebagai cap yang mengesahkan semua dokumen keputusan raja. § 3:13 hari ketiga belas Hari
ketiga belas dalam kalender Ibrani diperkirakan jatuh pada tanggal 7 Maret.
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1 Ketika Mordekai mengetahui isi surat yang diperintahkan Haman, dia
merobek pakaiannya danmengenakan kain karung* danmenaburkan abu
di atas kepalanya sebagai tanda berduka. Dia berjalan ke kota sambil
meratap. 2Mordekai berhenti di depan pintu gerbang istana, sebab orang
yang memakai kain karung sebagai pakaian dilarang masuk. 3Ketika surat
perintah raja diumumkandi seluruhwilayah kerajaan, orang-orang Yahudi
menunjukkankesedihanmerekadenganmenangis,meratapdanberpuasa.
Sebagai tanda berduka, banyak di antara mereka membentangkan kain
karung ke tanah, menaburkan abu di atasnya, lalu berbaring disitu.

4KetikaparapelayanperempuandanpelayankhususEster†datangmem-
beritahukan tentang Mordekai, hati Ester sangat sedih. Ester kemudian
mengirim pakaian kepadaMordekai supaya dia membuka kain karungnya
itu, tetapi Mordekai menolak. 5 Maka Ester memanggil Hatah— yang
ditugaskan raja secara khusus untuk melayani Ester, dan memerintahkan
dia untukmenemui danmencari tahudariMordekaimengapadia berduka.
6 Lalu pergilah Hatah menemui Mordekai yang berada di alun-alun yang
letaknya di depan pintu gerbang istana.

7Mordekai menceritakan semua yang sudah terjadi. Dia juga member-
itahukan mengenai 340.000 kilogram perak yang sudah Haman janjikan
untuk dimasukkan dalam kas kerajaan, apabila raja bersedia memberi
perintah untuk membinasakan semua orang Yahudi. 8 Mordekai juga
memberikan salinan surat perintah raja yang sudah dikeluarkan di Susan—
yang isinya menyatakan bahwa semua orang Yahudi harus dilenyapkan.
MordekaimemintaHatahmenunjukkansertamenjelaskansurat itukepada
Ester danmemerintahkannya untukmenghadap danmemohon belas kasi-
han raja atas bangsanya. 9 Maka Hatah kembali kepada Ester dan mela-
porkan semua yang sudah disampaikanMordekai.

10 Kemudian Ester menyuruh Hatah untuk kembali kepada Mordekai
dan menyampaikan pesannya, 11 “Semua pejabat negara serta masyarakat
di seluruh wilayah kerajaan mengetahui peraturan kerajaan yang meny-
atakan siapa saja yang ingin bertemu raja tanpa undangan akan dihukum
mati— kecuali bila raja mengulurkan tongkat emasnya kepada orang itu.
Sedangkan saya sendiri terakhir kali menerima undangan raja lebih dari
sebulan yang lalu.” 12 Maka Hatah kembali menyampaikan pesan Ester
kepadaMordekai.

13 Mordekai memperingatkan Ester melalui Hatah, “Jangan pikir kamu
akan lebih aman dibandingkan seluruh bangsa Yahudi lainnya karena
tinggal di istana! 14 Jika kamu saat ini tinggal diam, maka pertolongan dan
pembebasan orang Yahudi akan datang dari tempat lain dan kamu serta
keluargamu akan dibunuh. Mungkin saja kamu ditempatkan sebagai ratu
di kerajaan ini untukmenyelamatkan bangsa kita!”

15 Kemudian Ester menyampaikan pesannya melalui Hatah kepada
Mordekai, 16 “Kumpulkanlah semua bangsa kita yang ada di Susan untuk
berpuasa yaitu tidak makan atau pun minum selama tiga hari tiga malam.
Saya dan para pelayan perempuan juga akan berpuasa. Setelah itu saya

* 4:1 kain karung Orang Yahudi tidak memiliki pakaian khusus untuk berkabung. Pada masa
itu mereka menggunakan kain karung bekas, dari karung yang biasa dipakai sehari-hari untuk
menyimpan gandum atau jelai. Susunan serat kain karung sangat kasar dan seringkali membuat
kulit gatal. Di samping memakai kain karung sebagai pakaian, kebiasan Yahudi yang lain adalah
membentangkan karung-karung tersebut, menaburkan abu di atasnya, dan berbaing di atas itu.
† 4:4 pelayan khusus Ester Lihat catatan di Est. 1:10.
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akan menghadap raja meski pun melanggar undang-undang. Kalau me-
mang saya harus mati karena itu, biarlah saya mati!” 17 Lalu pergilah
Mordekai danmelaksanakan pesan Ester.

5
Ester mengundang raja Ahasweros dan Haman ke jamuanmakanmalam

istimewa
1 Pada hari ketiga saat orang Yahudi yang berada di kota Susan sedang

puasa, Ester memakai jubah ratu, lalu masuk dalam aula khusus istana
raja. 2Ketika raja melihat Ester yang sedang berdiri di aula khusus itu, raja
senang dan langsung mengulurkan tongkat emasnya ke arahnya sebagai
tanda bahwa Ester boleh menghadap. Lalu Ester datang mendekat dan
menyentuh ujung tongkatnya.

3 Raja bertanya kepadanya, “Ester, apa yang kamu inginkan? Katakan
padaku, dan aku akan memberikan hal itu kepadamu— bahkan jika kamu
meminta aku untukmemberikan setengah dari kerajaanku!”

4 Jawab Ester, “Tuanku Raja, jika berkenan, datanglah dengan Haman ke
jamuan makan istimewa yang sudah aku siapkan untuk Tuanku berdua
malam ini.”

5 Berkatalah raja kepada hamba-hambanya, “Pergi dan sampaikanlah
kepada Haman supaya segera datang ke jamuan makan malam istimewa
yang sudah dipersiapkan Ester khusus untuk kami berdua!” Lalu raja
dengan Haman datang ke tempat di manamakanan sudah tersedia itu.

6 Sementara mereka sedang minum anggur, berkatalah raja kepada Es-
ter, “Katakanlah apa yang kamu inginkan. Aku akan memberikannya
kepadamu— bahkan jika kamu meminta aku untuk memberikan setengah
dari kerajaanku!”

7-8 Jawab Ester, “Jika Tuanku Raja berkenan dan bersedia memberikan
apa yang aku minta, aku mohon datang lagi besok pada jamuan makan
malam yang akan aku siapkan khusus untuk Tuanku berdua. Pada waktu
itulah aku akanmemberitahukan apa yang sesungguhnya aku inginkan.”

Haman berencanamembunuhMordekai
9 Hati Haman riang gembira ketika meninggalkan jamuan makan is-

timewa itu. Tetapi saat diamelihatMordekai di gerbang istana tidak berdiri
atau bersujud memberi hormat kepadanya, dia sangat marah. 10 Namun
pada saat ituHaman tidakmenunjukkan bahwa diamarah. Dia pulang saja
ke rumah, lalu memanggil Zeres— istrinya, dan para sahabatnya. 11 Lalu
Haman membanggakan diri di hadapan mereka tentang kekayaannya,
tentang anak laki-lakinya yang begitu banyak, dan bahwa dia sangat dipuji-
puji di atas semua para pembesar dan semua kaum bangsawan. 12Bahkan
Hamanpunmenambahkan, “Danbukanhanya itu! RatuEstermengundang
kami berdua saja— aku dan raja, datang ke jamuan makan istimewa yang
dia siapkan malam ini. Dan dia mengundang hanya kami berdua lagi ke
pesta makan yang kedua besok! 13 Tetapi semua itu tidak berarti apa-apa
bagiku selama aku masih melihat Mordekai— orang Yahudi itu, duduk di
pintu gerbang istana raja!”

14 Setelah itu istri Haman, Zeres dan semua sahabatnya mengusulkan,
“Suruhlah para hamba-hambamu untuk mendirikan tiang gantung set-
inggi kurang lebih dua puluh dua meter untuk menggantung Mordekai.
Kemudian besok pagi minta izin dari raja untuk menggantung Mordekai
di tiang itu. Sesudah itu, dengan hati gembira engkau akan ke jamuan
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makan istimewa bersama raja.” Haman senang dengan ide itu, lalu dia
memerintahkan para hambanya untukmemasang tiang gantung.

6
RajamenghormatiMordekai

1 Pada malam itu, raja tidak bisa tidur. Karena itu dia menyuruh seo-
rang hambanya untuk membawa dan membacakan buku sejarah di masa
pemerintahannya. 2 Lalu hamba itu membacakan tentang Bigtana dan
Teres— pelayan khusus yang menjaga pintu ruang pribadi raja. Dalam
buku sejarah tersebut tertulis bahwa Mordekai sudah mengetahui dan
melaporkan tentang rencanamereka berdua untukmembunuh raja.

3Maka raja bertanya kepada para hamba itu, “Penghormatan apa yang
sudah kita berikan kepada Mordekai untuk membalas jasanya karena
perkara ini?”
Hambanyamenjawab, “Kita belummemberikan apa pun kepada dia.”
4 Lalu raja bertanya, “Apakah ada pejabat di lingkungan istana ini?” Ke-

betulan saat itu, Hamanmemasuki halaman istanauntukmemohon supaya
Mordekai digantung pada tiang gantungan yang baru saja dia dirikan.

5Para hambanyamenjawab, “Haman sedang datang, dia ada di halaman
istana.”
Dan raja berkata, “Persilakan dia masuk!” 6 Ketika Haman masuk, raja

bertanya kepadanya, “Ada orang yang hendak kuberi penghormatan besar.
Apa yang sebaiknya aku perbuat kepadanya?”
Pikir Haman, “Siapa lagi yang akan diberi penghormatan begitu besar

oleh raja? Pasti aku!” 7 Jadi Haman menjawab, “Jika ada seseorang
yang Tuanku Raja hendak memberi penghormatan besar, 8biarlah dibawa
kepadanya pakaian kebesaran yang pernah dipakai oleh Tuanku Raja, dan
kuda yang pernah Tuanku Raja tunggangi— yang dihiasi dengan lambang
kerajaan di kepalanya. 9 Kemudian mintalah seorang pejabat tinggi ker-
ajaan dari golongan bangsawan untuk mengenakan pakaian itu kepada
orang yang hendak Tuanku Raja hormati. Sesudah itu biarlah dia juga
membawa orang itu— dengan menunggangi kuda Tuanku Raja, berjalan
mengelilingi pusat kota. Dan pejabat tinggi kerajaan itu akan berjalan di
depannya sambil berseru-seru, ‘Beginilah cara raja memberi tanda jasa
kepada orang!’ ”

10 Jawab raja kepada Haman, “Bagus! Cepat, ambillah pakaian dan
kuda itu dan berikanlah segala penghormatan itu kepada Mordekai, orang
Yahudi itu. Perbuatlah seperti yang baru saja engkau katakan, tanpa
mengurangi satu pun. Engkau dapat menjumpai Mordekai sedang duduk
di depan pintu gerbang istana.”

11 Segera Hamanmelakukan apa yang dikatakan oleh raja. Dia mengam-
bil pakaian kebesaran itu lalu mengenakannya kepada Mordekai. Sesudah
itu diamembawaMordekai— yang sedangmenunggangi kuda,mengelilingi
pusat kota. Haman berjalan di depan Mordekai sambil berseru-seru,
“Beginilah cara raja memberi tanda jasa kepada orang!” 12 Sesudah itu
Mordekai kembali dudukdi pintu gerbang istana, sedangkanHaman segera
pulang sambil menutup wajahnya karenamerasa sangat terhina.

13 Kepada istri dan semua sahabatnya, Haman menceritakan apa yang
sudah dialaminya. Kemudian istrinya dan para sahabatnya yang bijak
berkata, “Kamu mulai kalah kuat dengan Mordekai. Kamu tidak akan
mampu melawannya karena dia orang Yahudi. Dia pasti akan men-
galahkanmu!”
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14 Sementara mereka sedang berbicara, beberapa pelayan khusus raja
datang menjemput Haman untuk segera pergi ke jamuan makan malam
yang sudah dipersiapkan oleh Ester.

7
Haman dihukummati

1 Lalu Raja Ahasweros dan Haman pergi ke jamuan makan istimewa
untuk kedua kalinya yang sudah disiapkan oleh Ratu Ester. 2Ketikamereka
sedang minum anggur, raja bertanya lagi kepada Ester, “Apa yang kamu
ingin aku lakukan bagimu, Ratu Ester? Beritahukanlah kepadaku, dan
aku akan melakukannya untukmu— bahkan jika kamumeminta kepadaku
untuk setengah dari kerajaanku, aku akanmemberikannya kepadamu!”

3 Jawab Ester, “Ya Tuanku Raja, jika sekiranya berkenan, dan mau
melakukan permintaanku, selamatkanlah aku dan bangsaku! Itulah yang
aku ingin Tuanku Raja lakukan bagiku! 4 Kami ini— aku dan bangsaku,
sudah dijual kepada orang yang ingin menghabisi kami. Seandainya kami
hanya dijual untuk dijadikan budak, aku tidak akan mengatakan apa-apa,
karena hal itu tidak cukup penting untukmengganggu Tuanku Raja.”

5Lalu bertanyalah raja kepadanya, “Siapa yang beranimelakukan itu? Di
mana orangnya?”

6Ester menjawab, “Haman yang jahat inilahmusuh kami!”
Mendengar hal itu Haman menjadi sangat takut. 7 Raja sangat marah,

lalu bangkit meninggalkan tempat jamuan dan langsung keluar ke taman
istana. Sementara Haman tinggal untuk memohon kepada Ratu Ester agar
menyelamatkan nyawanya karena dia tahu bahwa dia pasti akan dihukum
mati. 8 Kebetulan saat raja masuk kembali, Haman sedang berlutut di
samping Ester untuk memohon dengan sangat kepadanya. Dengan putus
asa Hamanmenjatuhkan dirinya ke atas dipan Ester untuk mohon ampun,
tetapi tepat pada saat itu juga raja kembali dari taman istana.
MelihatHamansudahmenjatuhkandiri seperti itu, rajaberteriak, “Seper-

tinya dia ini masuk ke dalam rumahku untuk memperkosa ratu di hada-
panku!” Ketika raja berkata demikian, para pelayan Ester langsung maju
dan menutupi kepala Haman. Hal itu menunjukkan bahwa Haman pasti
segera dihukummati.

9 Kemudian, Harbona— pelayan khusus, berkata kepada raja, “Di dekat
rumah Haman ada tiang gantung setinggi kurang lebih dua puluh dua
meter. Haman sudah mendirikannya untuk menggantung Mordekai di
situ— yaitu orang yang sudahmenyelamatkan nyawa Tuanku Raja!”
Kata raja, “Gantunglah dia pada tiang itu!” 10Demikianlah Haman digan-

tung pada tiang yang sudah didirikannya untuk menggantung Mordekai!
Sesudah itu redalah amarah raja.

8
Rajamengeluarkan keputusan untukmenyelamatkan orang Yahudi

1 Pada hari itu juga, Raja Ahasweros menyerahkan kepada Ratu Ester
semua harta benda milik Haman— musuh besar orang Yahudi. Ester
memberitahukan kepada raja bahwaMordekai adalah saudara sepupunya.
Ketika raja mendengar hal itu, dia menyuruh supaya Mordekai datang un-
tukmenghadapnya. 2KetikaMordekaidatangmenghadap, rajamelepaskan
danmemberikan cincinmeterai yang sebelumnya sudah diberikan kepada
Haman, kepada Mordekai. Ester mengangkat Mordekai untuk mengurus
semua harta bendamilik Haman.
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3 Sesudah itu Ester menghadap raja lagi. Sambil menangis dia bersujud
dan memohon agar raja membatalkan rencana jahat untuk membunuh
semua orang Yahudi yang sudah dibuat oleh Haman. 4 Raja mengulurkan
tongkat emasnya kepada Ester, maka Ester pun bangkit dan berkata, 5 “Bila
Tuanku berkenan dan menganggap benar, dan hamba mendapatkan ke-
murahan hati Tuanku Raja, hamba mohon keluarkanlah surat perintah
untukmencabut danmembatalkan surat perintahHaman— yaitu hukuman
mati bagi semua yang berketurunan Yahudi, di seluruh wilayah kerajaan
Tuanku. 6 Hambamu ini tidak tega melihat seluruh bangsa serta sanak
saudara hamba dibunuh.”

7 Raja Ahasweros menjawab Ratu Ester dan Mordekai, “Karena Haman
sudah berupaya untuk menghabisi seluruh bangsa Yahudi, aku sudah
menyerahkan kepadamu Ester, semua harta benda milik Haman, dan
aku pun sudah memerintahkan para prajuritku untuk menghukum mati
Haman dengan cara digantung. 8 Maka sekarang tulislah surat untuk
menyelamatkan bangsamu. Cantumkanlah namaku pada surat-surat terse-
but, dangunakanlahcincinmeteraikuuntukmengesahkansurat keputusan
tersebut, karena surat yang sudah dibubuhi nama serta disegel, selamanya
tidak dapat diubah.”

9Maka pada hari itu juga— yaitu pada tanggal 23 bulan Siwa,* Raja me-
manggil para sekretarisnya, dan Mordekai memerintahkan mereka untuk
menulis surat kepada seluruh warga bangsa Yahudi dan kepada semua
pejabat di seluruhwilayah kekuasaan Raja Ahasweros— mulai dari India di
wilayah timur hingga ke Etiopia di wilayah barat. Para sekretaris menulis
semua surat-surat dalam bahasa dan tulisan yang digunakan di setiap
wilayah. Mereka pun menulis surat yang ditujukan kepada orang Yahudi
di dalam bahasa Yahudi. 10-11 Surat-surat tersebut ditulis dan disahkan
atas nama Raja Ahasweros, dan disegel dengan cincin raja, untuk dikirim
dengan menggunakan kuda kerajaan yang dapat berlari cepat. Isi surat
tersebut adalah rajamengizinkanorangYahudi di setiapkotauntukbersatu
dan membela diri. Selain diizinkan untuk membunuh kelompok tentara
atau siapa pun yang menyerang, mereka juga diizinkan untuk mengambil
harta benda serta membunuh kaum perempuan dan anak-anak dari para
penyerang. 12-14 Sesudah itu para kurir segera mengantarkan surat-surat
itu ke seluruh penjuru kerajaan denganmenunggangi kudamilik raja yang
dapat berlari dengan cepat. Salinan surat perintah itu dikeluarkan sebagai
undang-undangdandiumumkandi setiapprovinsi untukdiketahui, supaya
orang Yahudi bersiaga untuk melawan musuh-musuh mereka pada hari
ketiga belas bulan Adar,† yaitu hari yang sebelumnya sudah ditetapkan
Haman untuk membunuh orang-orang Yahudi. Salinan surat yang sama
juga dibacakan kepada warga ibukota kerajaan.

15 Mordekai kemudian meninggalkan istana, dengan memakai pakaian
kebesaran pemberian raja berwarna biru putih. Dia juga memakai jubah
ungu yang terbuat dari bahan kain linen yang halus, dan mahkota emas
yang indah sekali. Warga ibukota Susan bersorak-sorai penuh suka cita
ketika mendengar undang-undang baru itu. 16 Semua warga Yahudi di
Susan tidak lagi merasa takut, sebaliknya mereka bergembira dan menun-
jukkan rasa bangga mereka. 17 Hal serupa juga terjadi di setiap kota dan
provinsi. Orang-orang Yahudi bergembira dan berpesta ketika perundang-
undangan baru tersebut diumumkan. Warga lainnya pun menyatakan
* 8:9 tanggal 23 bulan Siwa Tanggal tersebut adalah sesuai dengan kalender Ibrani, dan diperki-
rakan jatuh pada tanggal 25 Juni kalendar Masehi. † 8:12-14 hari ketiga belas bulan Adar Lihat
catatan di Ester 3:7 dan 13.
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diri sebagai orang Yahudi,‡ karena mereka takut apa yang akan menimpa
mereka jika mereka tidak berbuat demikian.

9
Tindakan orang Yahudi terhadapmusuhnya

1 Perintah raja yang sudah ditetapkan sebelumnya mulai dilaksanakan
pada hari ketiga belas bulan Adar*. Hari tersebut sudah dinantikan
musuh-musuh bangsa Yahudi untukmelenyapkan bangsa itu. Tetapi terny-
ata, bangsa Yahudilah yang mengalahkan musuh-musuh mereka. 2 Di
setiap kota, di seluruh wilayah kerajaan, orang Yahudi bersatu untuk
untuk menyerang musuh-musuh mereka. Dan tidak ada yang mampu
melawan mereka, karena musuh-musuhnya sudah terlebih dahulu ke-
takutan. 3 Semua para pembesar dan para pejabat di seluruh wilayah
kekuasaan raja Ahasweros memilih untuk membantu orang-orang Yahudi
karena takut kepada Mordekai. 4 Mordekai diketahui masyarakat umum
di seluruh wilayah kerajaan karena pengaruhnya dalam istana, dan dia
semakin berkuasa.

5 Pada hari ketiga belas bulan Adar, orang-orang Yahudi melancarkan
serangan dan membunuh musuh-musuh mereka dengan pedang. Mereka
punmelakukanapayangmereka inginkan terhadapwarga yangmembenci
mereka. 6Di ibukota Susan sajamerekamembunuh500orang. 7-9Termasuk
di antaranya sepuluh anak laki-laki Haman yang bernama Pasandata, Dal-
fon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai dan Waizata.
10 Mereka adalah anak-anak Haman, yaitu cucu-cucu Hamedata, musuh
besar bangsa Yahudi. Orang Yahudi membunuh mereka tetapi tidak mer-
ampas harta bendamereka.

11 Pada hari itu juga, ada orang yang melaporkan kepada raja jumlah
orang yang dibunuh orang Yahudi di Susan. 12 Raja berkata kepada Ratu
Ester, “Di Susan saja orang Yahudi sudah membunuh 500 orang termasuk
kesepuluh anak laki-laki Haman! Apalagi di wilayah lain dalam kerajaan,
pasti sudah membunuh lebih banyak orang lagi. Sekarang apa lagi per-
mintaanmu? Akan aku lakukan!”

13 Ester menjawab, “Bila Tuanku Raja berkenan, besok izinkanlah orang
Yahudiuntukkembalimelaksanakanapayangsudahmereka lakukandi Su-
san hari ini. Dan perintahkanlah kesepuluh mayat anak Haman digantung
pada tiang penggantungan.”

14Raja menyetujui permohonan Ester dan orang Yahudi diizinkan mem-
bunuh lebih banyak musuh lagi pada keesokan harinya. Kesepuluh mayat
anak Haman juga digantung. 15Pada keesokan harinya, pada hari keempat
belas bulan Adar† , orang-orang Yahudi di Susan berkumpul lagi dan mem-
bunuh lebih dari 300 orang musuh, tetapi tidak mengambil harta benda
mereka.

16-17Pada hari ketiga belas bulan Adar di seluruh provinsi lainnya, semua
orang Yahudi juga berkumpul untuk mempertahankan diri, dan mereka
membunuh75.000orangyangmembencimereka. Mereka tidakmengambil
harta benda orang-orang yang mereka bunuh. Pada keesokan harinya,
mereka pun beristirahat dan mengadakan perayaan. 18 Di ibukota Susan,
‡ 8:17 menyatakan diri sebagai orang Yahudi Secara harfiah, ‘menjadi (orang) Yahudi’. Kemungki-
nan besar banyak orangmeyamar sebagai orang dengan latar belakang Yahudi. Lihat catatan diNET.
* 9:1 hari ketiga belas bulan Adar Lihat catatan di Ester 3:7 dan 13. † 9:15 hari keempat belas
bulan Adar Hari keempat belas dalam kalender Ibrani diperkirakan jatuh pada tanggal 8 Maret.
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orang Yahudi berkumpul dan membunuh musuh mereka pada hari ketiga
belas dan hari keempat belas bulan Adar. Sesudah itu mereka pun beristi-
rahat sekaligus mengadakan perayaan pada hari kelima belas bulan Adar.
19 Itulah sebabnya setiap hari keempat belas bulan Adar, orang Yahudi yang
tinggal di pedesaan sekarang mengadakan perayaan dan saling memberi
makananuntukmemperingati peristiwakekalahanmusuh-musuhmereka.

20Mordekai mencatat segala sesuatu yang terjadi. Kemudian diamenulis
surat kepada semua orang Yahudi yang tinggal di seluruh kerajaan Raja
Ahasweros. 21-22Diamemerintahkanmereka untukmengadakan perayaan
setiap tahunnya pada hari keempat belas dan hari kelima belas bulan
Adar. Pada hari-hari itulah orang Yahudi mengalahkan musuh mereka,
sehingga rasa duka berubah menjadi rasa gembira dan bahagia. Mordekai
memerintahkan seluruh bangsa Yahudi untuk mengadakan perayaan den-
ganberpesta dan salingmemberimakanankepada sesamadan juga kepada
orang-orangmiskin.

23 Orang Yahudi pun meneruskan apa yang sudah diperintahkan
Mordekai. Mereka sepakat untukmengadakan perayaan setiap tahun pada
hari yang sudahditentukan. 24MerekaakanmengenangbagaimanaHaman
anak Hamedata, orang Agag— musuh bebuyutan bangsa Yahudi, sudah
membuang undi yang disebut “pur” untuk menetapkan hari pembantaian
bangsa Yahudi. 25 Pada perayaan tersebut, mereka akan memperingati
bagaimana Ester membongkar rencana Haman dan melaporkannya
kepada raja. Jugabagaimana sang rajamenggagalkanrencana jahatHaman
untuk membantai bangsa Yahudi, dan sebaliknya Haman dan kesepuluh
anaknya digantung. 26 Itulah sebabnya perayaan untuk memperingati
rangkaian kejadian ini disebut Purim, yang berasal dari kata pur yang
artinya ‘diundi’. Haman sudah membuang undi untuk menentukan hari
pembantaian bangsa Yahudi.
Tetapi oleh karena perubahan yang disebabkan oleh surat resmi tersebut

dan oleh karena penyelesaian semua ancaman terhadap mereka, 27maka
seluruh bangsa Yahudi menetapkan perjanjian secara resmi untuk mer-
ayakan kedua hari itu setiap tahun sesuai dengan apa yang sudah diten-
tukan. 28 Perayaan Purim akan diperingati oleh setiap keluarga orang
Yahudi, di setiap desa, kota dan provinsi. Kebiasaan ini mereka berjanji
untukmeneruskan setiap tahun turun temurun— tanpa berhenti.

29 Lalu atas kewenangan yang sudah diberikan kepadanya sebagai ratu,
Ester‡ bersama dengan Mordekai menulis surat kedua untuk menegaskan
surat yang pertama tersebut mengenai Hari Raya Purim. 30-31 Isi surat
kedua diawali dengan kata-kata salam agar bangsa Yahudi selalu selamat
dan sejahtera. Lalu surat itumemesan supaya tetapmenjalankan perayaan
Purimpada tanggal yang ditetapkandan sesuai perintah dariMordekai dan
Ratu Ester— termasuk peraturan tentang masa berpuasa dan berkabung.
Salinan surat kedua itu dikirim kepada seluruh bangsa Yahudi yang tinggal
di 127 provinsi kerajaan Ahasweros. 32Demikianlah isi surat perintah Ester
mengenai tata cara perayaan Purim, dan hal itu dicatat secara resmi.

10
1 Raja Ahasweros memberlakukan pembayaran pajak kepada rakyatnya

yang berada di seluruh wilayah kerajaannya dari daerah daratan, pesisir
hingga ke daerah kepulauan. 2Dan semua keberhasilan yang sudah dicapai
Raja Ahasweros karena kehebatannya dan kekuasaannya dicatat dalam
‡ 9:29 Ester Teks bahasa Ibrani mengulangi informasi dari Est. 2:15 bahwa Ester adalah “anak
Abihail.”
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buku sejarah raja-raja Media Persia. Berbagai hal yang dilaksanakan
oleh Mordekai, orang yang sudah diberikan kewenangan oleh raja, juga
tercatat dalambuku tersebut. 3Mordekai, orangYahudi yangmenjadi orang
kedua di bawah Raja Ahasweros, dianggap sebagai orang hebat oleh semua
orang Yahudi. Mereka sangat menghormatinya, karena kesejahteraan dan
perdamaian yang sudah diperjuangkannya bagi seluruh bangsanya.
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Pengkhotbah

Hidup ini penuh dengan kesia-siaan
1Aku, penulis kitab ini,* menjabat sebagai raja dan juga penasihat, yang

mengganti ayahku Daud sebagai raja di Yerusalem.
2 Aku sebagai penasihat menegaskan: Segala sesuatu dalam hidup ini

adalah sia-sia dan tidak ada artinya!
3Karena semua usaha dan kerja keras kita selama hidup di bumi ini,

tidakmenghasilkan upah yang kekal.
4 Bagaimanapun kita berusaha, tetap tidak menghasilkan perubahan apa

pun.
Setiap hari ada yang lahir dan ada yangmeninggal,
sampai generasi barumengganti generasi lama,
tetapi bumi tetap saja sama.

5 Matahari terbit dari timur dan terbenam di barat, lalu kembali lagi ke
tempat matahari itu terbit.

Dan begitu terus. Setiap hari matahari terbit dan terbenam.
6Angin bertiup dari utara ke selatan, lalu berputar-putar,

dan sambil berputar angin kembali ke tempat angin itu bertiup.
Dan begitu terus. Angin kembali bertiup ke arah yang sama.

7Demikian juga dengan sungai-sungai:
Semua sungai selalu mengalir ke laut, tetapi laut tidak pernah penuh.
Air kembali ke hulu sungai.
Dan begitu terus. Air mengalir lagi ke laut.

8Ya, semua hal ini sangat melelahkan—
sampai tidak ada orang yang bisa mengungkapkan rasa lelah itu.

Mata kita bisa melihat apa saja, tetapi mata tidak pernah merasa puas
melihat.

Begitu juga telinga bisamendengar apa saja, tetapi telinga tidak pernah
merasa puas mendengar.

9 Segala sesuatu yang pernah terjadi akan terjadi lagi,
dan segala sesuatu yang pernah dilakukan akan dilakukan lagi.
Tidak ada yang benar-benar baru di dunia ini.

10Ada orang yang berkata, “Lihat, hal itu baru terjadi kali ini!”
Tetapi sebenarnya hal semacam itu sudah pernah terjadi
jauh sebelum kita lahir di dunia ini.

11Orang tidak ingat apa yang sudah terjadi di masa lalu.
Begitu juga, hal-hal yang terjadi sekarang ini tidak akan diingat oleh
orang-orang di masamendatang.

* 1:1 penulis kitab ini Nama penulis tidak disebut dalam kitab ini, tetapi tradisi ribuan tahun
meyakini Salomo menulis kitab ini. Ada ahli yang percaya bahwa kitab ini tidak ditulis oleh Raja
Salomo tetapi oleh seseorang yang tidak diketahui namanya. Karena tidak ada bukti untuk kedua
pendapat itu,maka TSImemilih untukmengikuti tradisi dan terusmenyebut Salomo sebagai penulis
kitab ini.
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Memiliki kebijaksanaan† ternyata sia-sia
12Aku, penulis, sebagai raja di Israel yang bertakhta di Yerusalem. 13Aku

sudahberusaha dengan segala kebijaksanaankuuntukmenyelidiki tentang
segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia di bumi ini. Dan yang aku
temukan adalah bahwa Allah membuat manusia hidup bersusah payah.
14 Aku sudah melihat segala sesuatu yang umat manusia hasilkan di bumi
ini, dan ternyata semua itu sia-sia—

sama seperti orang yang berusahamenjaring angin,
15atau seperti menegakkan benang basah,‡
bahkan seperti menghitung benda yangmemang tidak ada.

16Aku berkata kepada diriku sendiri, “Lihat, aku sudah bertambah bijak-
sana, sampai aku lebih bijaksana dari semua raja yang pernahmemerintah
di Yerusalem sebelum aku. Aku sudah memperoleh banyak kebijaksanaan
dan pengetahuan.” 17Kemudian akumemutuskan untukmendalami segala
sesuatu tentang cara hidup bijaksana dan cara hidup yang bodoh. Tetapi
akhirnya akumenyadari bahwa penyelidikan itu juga sia-sia— sama seperti
orang yang berusahamenjaring angin.
18Karena semakin aku bertambah bijaksana, akumalah semakin kecewa.

Dan semakin aku bertambah pengetahuan, aku malah semakin sen-
gsara.

2
Mencari kesenangan adalah sia-sia

1 Dalam hati aku memutuskan, “Baiklah, aku akan mencari tahu apa
manfaat hidup bersenang-senang dengan cara menikmati semua yang
menyenangkanbagidiriku.” Danternyatahidupseperti itu sia-sia. 2Bahkan
bagiku tertawa dan bergembira merupakan hal bodoh dan tidak ada man-
faatnya. 3 Kemudian, karena aku ingin tahu cara hidup yang baik selama
hidup yang singkat di dunia ini, aku sudahmencobamenyenangkan diriku
dengan minum anggur sepuasnya, dan melakukan hal-hal bodoh. Ketika
akumelakukan hal itu, akal sehatku terus membimbing aku dengan bijak.

4-6 Dalam penyelidikanku, aku juga sudah melakukan pekerjaan-
pekerjaan yang besar: Aku membangun bagiku banyak rumah, membuat
banyak kebun anggur, membuat banyak kebun dan taman yang indah
dengansegala jenispohonbuah-buahandidalamnya, danmembuatbanyak
kolam untuk mengairi pohon-pohon supaya tumbuh menjadi hutan. 7Aku
jugamempunyai banyak budak laki-laki dan budak perempuan— baik yang
aku beli maupun yang lahir di rumahku. Aku juga mempunyai kawanan
ternak, jauh lebih banyak dibanding siapa pun yang pernah hidup sebelum
aku di Yerusalem. 8Aku jugamengumpulkan emas, perak, dan harta benda
sebagai pajak dari raja-raja dan daerah-daerah yang aku kuasai. Untuk

† 1:11 kebijaksanaanDalamkitab ini Raja Salomo fokus dalammenyoroti ‘kebijaksanaan’ yang bisa
dicari lewat pengalaman, atau belajar dari seorang guru. Selain kebijaksaan, kita juga mengenal
istilah ‘hikmat’. Hikmat biasanya dianggap sebagai sesuatu yang dikaruniakan oleh Allah. Oleh
karena itu TSI menggunakan ‘hikmat’ dalam konteks yang hendak menunjukkan bahwa Allah
sebagai sumber dari hikmat itu. ‡ 1:15 menegakkan benang basah Bahasa Ibrani menggunakan
peribahasa yang secara harfiah berarti ‘Yang sudah bengkok tidak dapat diluruskan’. Untuk men-
erangkan bahwa ini adalah usaha yang sia-sia, TSI menggunakan peribahasa: Seperti menegakkan
benang basah.
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kesenangan, akumemiliki para penyanyi laki-laki dan perempuan, dan aku
jugamemiliki sangat banyak selir yang cantik.*

9Maka aku menjadi orang hebat yang melebihi siapa pun yang pernah
hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam semua hal itu kebijaksanaanku
tetap membimbing aku. 10 Apa pun yang aku inginkan, aku pasti menda-
patkannya. Aku menikmati segala kesenangan apa pun. Aku bersukacita
atas semua prestasi yang aku peroleh, karena itulah yang menjadi upah
bagiku. 11 Tetapi ketika aku merenungkan semua hasil dari usaha-usaha
yang aku lakukan itu, dan juga segala jerih lelahku untukmemperolehnya,
aku menyimpulkan bahwa semua itu sia-sia— sama seperti orang yang
berusaha menjaring angin! Di dunia ini tidak ada untungnya dalam segala
macam usaha tersebut!

Hidup bijaksana dan hidup bebal
12 Selanjutnya dalam penyelidikanku, aku mencoba menilai berba-

gai macam cara hidup bijaksana dan cara hidup yang bodoh. Sebab
adakah penerus raja yang bisa melakukan ini lebih baik daripada aku?!
13Kesimpulanku adalah bahwa hidup bijaksana selalu lebih baik daripada
hidup dalam kebodohan, bagaikan hidup dalam terang lebih baik daripada
hidup dalam kegelapan. 14 Orang yang bijak bisa memilih jalan yang
benar,† sedangkan orang bebal tidak. Tetapi akhirnya aku menyadari
bahwa keduanya menerima nasib yang sama! 15Maka aku berpikir, “Wah,
sebagaimana nasib orang bebal, begitu juga yang akan terjadi kepadaku!
Kalau begitu, tidak ada manfaatnya aku begitu pintar dan bijaksana! Oh,
ternyata ini juga merupakan kesia-siaan!” 16 Karena sebagaimana orang
bebal akan mati, begitu pula orang bijak akan mati! Dua-duanya tidak
akan dikenang lama. Dan di masa yang akan datang, mereka sama sekali
dilupakan.

17 Oleh karena itu aku membenci kehidupan, karena segala hal yang
dilakukan di dunia ini menyedihkan dan akhirnya sia-sia— sama seperti
orang yang berusahamenjaring angin.

Segala usaha adalah sia-sia
18Maka aku juga membenci segala hasil dari usaha dan jerih lelahku di

dunia ini, karena semuanya harus aku tinggalkan untuk orang yang akan
menggantikan aku. 19Dan apakah dia itu orang bodoh atau orang bijak, aku
tidak tahu. Tetapi biarpun dia orang bodoh, dia tetap akan berkuasa atas
semua hasil jerih lelahku di dunia ini. Sayang sekali! Ini juga sia-sia! 20Aku
menjadi putus asa karena segala jerih lelah sepanjang hidupku di dunia ini
sia-sia.

21Kalau kita bekerja keras denganmemakai segala kebijaksanaan, penge-
tahuan, dan keahlian kita, tidak adil kalau kita terpaksa meninggalkan
semuanya itu kepada orang yang tidak pernah bekerja apa-apa untuk
mendapatkan semua harta itu! Hal ini merupakan kesia-siaan dan sangat
menyedihkan! 22 Jadi aku bertanya: Apa untungnya kita bekerja keras dan
bersusah-susah sepanjang hidup di dunia ini?! 23 Setiap hari kita merasa
sedih dan tersiksa karenabekerja begitu berat, dandimalamhari tidak bisa
tidur nyenyak karena gelisah. Semua itu juga sia-sia!
* 2:8 sangatbanyakselir yangcantikFrasa terakhir inidalambahasa Ibrani sulit ditafsirkarenakata
yang dipakai tidak umum. Bisa berarti ‘selir’ dan juga bisa berarti ‘kekayaan’. Tetapi kebanyakan
orang mengartikannya sebagai ‘hasrat seksual’. Karena itu TSI menerjemahkannya sebagai ‘selir
yang cantik’. † 2:14 bisa memilih … Bahasa Ibrani menggunakan peribahasa yang secara harfiah
berarti ‘mempunyai mata di kepalanya’.
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24 Jadi, aku menyimpulkan bahwa jalan terbaik bagi kita adalah
menikmati makanan, minuman, dan pekerjaan serta hasilnya. Namun
aku pun menyadari bahwa hal-hal ini memang diberikan Allah untuk kita
nikmati. 25 Sebab tanpa Dia kita tidak dapat menikmati apa pun— baik
makanan, minuman, atau hal lain yang menyenangkan. 26Dan kalau kita
menyenangkan hati Allah, tentu saja Dia akanmengaruniakan kepada kita
kebijaksanaan, pengetahuan, dan kebahagiaan. Tetapi kalau kita berbuat
dosa terhadap Allah, Dia akanmenghukum kita sehingga kita akan bekerja
keras mengumpulkan harta yang nantinya akan diberikan kepada orang
yang menyenangkan hati-Nya. Ini juga sia-sia— sama seperti orang yang
berusahamenjaring angin!

3
Allah sudahmenentukan segala sesuatu tepat padawaktu-Nya

1 Semua hal di dunia ini berlangsung dalamwaktu yang sudah ditentukan.
Dan setiap hal ada saat-saatnya yang tepat.

2Adawaktu untuk dilahirkan, dan ada waktu untukmati.
Adamusimmenanam dan adamusim panen.

3 Ada saat tertentu untuk membunuh, dan ada waktu untuk menyem-
buhkan.

Adawaktunya untukmerobohkan bangunan, dan adawaktunya untuk
membangun yang baru.

4Ada saat tertentu untukmenangis dan ada pula saat untuk tertawa.
Ada waktu berdukacita dan ada waktu bersukacita.

5 Ada waktu untuk membuang batu-batu, dan ada waktu untuk
mengumpulkan batu.

Adawaktu untukmemeluk, dan adawaktu harusmenahan diri supaya
tidakmemeluk.

6 Ada waktu untuk mencari, tetapi juga ada waktu untuk merelakannya
hilang.

Ada waktumenyimpan, dan ada waktu untukmembuangnya.
7 Ada waktu untuk merobek pakaian karena kesedihan,* dan ada waktu

untukmembuat pakaian yang baru.
Ada saat yang tepat untuk diam, dan ada saat yang tepat untuk
berbicara.

8 Ada waktu yang tepat untuk mengasihi, namun ada juga waktu untuk
membenci.

Akan ada waktu untuk berperang, dan akan ada waktu untuk
berdamai.

9 Sebenarnya, apa manfaat yang manusia peroleh dari segala kerja
kerasnya? 10 Aku sudah melihat bahwa Allah membuat manusia hidup
bersusah payah. 11 Allah sudah mengatur supaya setiap hal terjadi tepat
pada saat yang sudah ditentukan-Nya. Dia memberi manusia keinginan
untuk mengetahui masa depan yang kekal, namun tidak seorang pun yang
sanggup memahami apa yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir.
12 Akhirnya aku menyadari bahwa tidak ada hal yang lebih baik bagi
manusia selain bersukacita atas segala sesuatu yang kita nikmati selama
kita hidup. 13 Jadi menikmati makanan, minuman, dan pekerjaan serta
* 3:7 karena kesedihan Biasanyamerobek pakaian dilakukan untukmenunjukkan kesedihan yang
sangat mendalam. Tetapi merobek pakaian juga bisa dilakukan karena kemarahan besar atas
seseorang atau bangsa lain yangmenghina Allah Israel.
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hasilnya adalah berkat dari Allah. 14Aku menyadari bahwa apa pun yang
sudah ditetapkan Allah adalah kekal untuk selamanya. Tidak ada yang bisa
menambah ataupun menguranginya. Hal ini Allah lakukan agar manusia
menghormati-Nya. 15 Apa yang terjadi sekarang sudah terjadi sejak dulu.
Dan segala hal yang akan terjadi, juga sudah terjadi sejak dulu. Allahlah
yang menentukan begitu, supaya apa yang sudah terjadi akan berulang
kembali.

Ketidak-adilan selalu ada di dunia ini
16 Aku juga melihat bahwa hal-hal yang terjadi di dunia ini sering tidak

adil. Di mana seharusnya keadilan ditegakkan dan orang-orang hidup
benar, di situ malah kejahatan dan kecurangan sering terjadi. 17 Aku
berkata dalam hati: Jadi, karena Allah sudah menetapkan segala macam
kejadian, berarti akan tiba saatnya Allah akan mengadili setiap orang—
baik yang benar maupun yang jahat. 18 Lalu aku berpikir, “Wah, ternyata
Allah sedang menguji manusia, supaya mereka sadar bahwa hidup ini
tidak berbeda dari hidup hewan!” 19 Nasib manusia dan hewan sama.
Manusia dan hewan sama-sama punya napas dan pasti akanmati. Manusia
tidak memiliki kelebihan dibandingkan hewan. Hidup ini memang sia-sia!
20Karena pada akhirnya baik tubuhmanusiamaupun hewan akanmenuju
ke tempat yang sama. Semua makhluk hidup berasal dari tanah dan akan
kembali lagi menjadi tanah.✡ 21 Siapakah yang tahu bahwa roh manusia
naikkeatas, dan rohhewan turunkebumi?! 22 Jadi akumelihatbahwa tidak
ada hal yang lebih baik bagi manusia selain menikmati pekerjaan serta
hasilnya. Hanya itu upah kita. Karena masing-masing kita tidak mungkin
tahu apa yang akan terjadi waktu kita tidak ada lagi di dunia ini.

4
1 Lalu aku perhatikan segala penindasan yang terjadi di dunia ini. Dan

betapa menyedihkan: Orang-orang yang tertindas menangis karena be-
gitu berkuasanya para penindas mereka, dan tidak ada yang menghibur
mereka. 2 Jadi menurutku orang-orang yang sudahmeninggal lebih berun-
tungdaripadayangmasihhidup. 3Tetapi, sebenarnyayang lebihberuntung
lagi adalah mereka yang belum ada dan belum melihat berbagai macam
kejahatan yang dilakukan di dunia ini. 4 Aku juga menyaksikan banyak
orang berjerih payah untuk mencapai suatu keberhasilan hanya karena
terdorongoleh iri hati kepadaorang lain. Memanghal itu juga sia-sia— sama
seperti orang yang berusahamenjaring angin!
5Orang bebal duduk berpangku tangan—

tidak bekerja danmembiarkan dirinya kelaparan.
6Lebih baik memiliki sedikit harta disertai dengan ketenangan,

daripada banyak harta tetapi bersusah payah
dalam bekerja— seperti orang yang berusahamenjaring angin.
Bekerjasama lebihmenguntungkan

7 Inilah juga contoh kesia-siaan yang meresahkanku dalam dunia ini:
8Adaorang yanghidup sendiri tanpa anakdan saudara. Tanpahentinyadia
bekerja keras dan tidak pernah puas dengan hartanya. Orang itu berkata
dalamhatinya, “Buat apaaku tidakbersenang-senangdengan sebagiandari
hasil jerih payahku? Waktu aku mati, tidak ada keluarga dekat yang akan
mewarisi semua kekayaanku ini!”
Betapa sia-sia kehidupan itu! Sangat menyedihkan!

✡ 3:20 Kej. 2:7
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9 Berdua lebih baik daripada seorang diri saja, karena mereka memper-
olehupahyang lebihbaikdarihasil kerjakerasmereka. 10Danapabila salah
satu dari mereka jatuh, maka yang lain bisa menolongnya untuk berdiri.
Tetapi betapamenyedihkan apabila seseorang yang hanya sendirian jatuh,
maka tidak ada yang dapat menolongnya untuk berdiri. 11Kalau dua orang
tidur berdampingan,makamereka bisa salingmenghangatkan. Sebaliknya
sulit merasakan kehangatan kalau hanya seorang diri saja. 12 Umpama
dalam perkelahian, seorang diri saja akan mudah dikalahkan musuh.
Tetapi kalau berdua, lebih mungkin mereka mampu bertahan. Tiga orang
akan lebih kuat lagi— seperti tiga utas tali yang dijalin menjadi satu sulit
diputuskan.

Menjadi raja pun sia-sia
13 Lebih baik seorang pemuda yang miskin sejak lahir tetapi bijak, dari-

pada raja tua yang bebal dan tidak lagi mau menerima nasihat orang lain.
14 Sebab pemuda seperti itu dapat keluar dari kemiskinan dan berhasil—
meskipun dia pernah dipenjarakan. Dia bahkan bisa menjadi raja. 15 Raja
tua itu suatu saat akan digantikan oleh pemuda yang bijak itu, dan semua
orang mendukungnya sebagai raja. 16 Sekalipun raja itu berkuasa atas
begitu banyak orang— sehingga tak terhitung jumlahnya, tetapi generasi di
masa depan tidak akan mengenang atau menghormatinya. Maka menjadi
raja pun juga sia-sia, sama seperti orang yang berusahamenjaring angin!

5
Jangan seperti orang bebal

1Ketika pergi ke RumahAllah, dengarkanlah apa yang diajarkan dan per-
hatikanlah baik-baik apa yangharus kamu lakukan. Janganberbuat seperti
orang bebal, yang hanyamempersembahkan kurban kepada TUHAN tanpa
mengetahui apa arti dari persembahan itu sendiri.* Dengan demikian
tanpa sadar mereka melakukan kejahatan. Lebih baik mendengar ajaran
di Rumah Allah, daripada memberikan persembahan seperti orang bebal.
2 Janganlah terbawa emosi sampai terburu-buru bersumpah kepada Allah
untuk melakukan sesuatu. Pikirkanlah baik-baik dulu!† Karena Allah ada
di surga dan kamu di bumi. Jadi biarlah doamu singkat saja.

3 Semakin banyak masalah dan cemas, tidur semakin terganggu oleh
mimpi buruk. Semakinbanyakbicara, semakinbanyakmengucapkankata-
kata yang tidak berguna dan tidakmasuk akal.

4Allah tidak suka sumpah orang bebal. Jadi janganmenjadi seperti orang
bebal. Kalaukamubersumpahuntukmelakukan sesuatubagiAllah, jangan
menunda-nunda untuk menepatinya. Tepatilah sumpahmu itu! 5 Lebih
baik kamu tidak bersumpah sama sekali, daripada bersumpah tetapi kamu
tidak melakukannya. 6 Janganlah berdosa dengan mulutmu!— sehingga
pada saat petugas Rumah Allah datang untuk menuntut kamu menepati
janjimu itu, kamu menyangkal sumpahmu dengan berkata, “Maaf, ucapan
saya itu keliru. Saya tidak bermaksud mengucapkan janji itu.” Jangan
sampai Allahmarah kepadamu danmenghancurkan segala hasil usahamu.

* 5:1 arti dari persembahan … Frasa ‘tanpa mengetahui apa arti dari persembahan itu sendiri’
merupakan informasi tersirat yang dibuat tersurat, supaya pembaca mengerti bagaimana orang
bebal membuat kesalahan saat mempersembahkan kurban kepada TUHAN. (Lihat 1Sam. 15:22.)
† 5:2 Janganlah … Bahasa Ibrani secara harfiah berarti, “Janganlah terburu-buru denganmulutmu,
dan janganlah hatimu cepat-cepat mengutarakan sesuatu di hadapan Allah.”
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7 Karena sebagaimana banyak bermimpi tidak ada artinya dan banyak
bicara tidak ada gunanya, lebih baik takut dan hormat kepada Allah dari-
pada bersumpah tetapi tidakmenepatinya.

Memiliki kekayaan pun sia-sia
8 Jangan heran jika kamu melihat pejabat menindas rakyat miskin, mer-

ampas hak-hak mereka, dan tidak memberi keputusan yang adil. Hal
itu terjadi karena setiap pejabat yang melakukan demikian mempunyai
kesepakatan dengan atasannya, dan keduanya mempunyai kesepakatan
pula dengan atasannya yang lebih tinggi pangkatnya. 9Demikianlah rakyat
selalu ditekan supaya membayar uang suap kepada berbagai tingkat peja-
bat, sampai akhirnya raja mendapat bagiannya.‡

10 Kalau kamu mencintai uang dan berusaha menimbun harta
kekayaanmu, kamu tidak pernah akan merasa puas dengan apa yang
kamu miliki. Ini juga usaha yang sia-sia. 11 Semakin kamu bertambah
kaya, semakin banyak orang akan bergabung bersamamu untuk ikut serta
menghabiskan kekayaanmu itu. Akhirnya tidak adamanfaat menjadi kaya
kecuali setiap hari menyaksikan kekayaanmu semakin berkurang.

12Orang yang bekerja keras sepanjang hari bisa tidur dengan nyenyak—
biarpun dia makan sedikit ataupun banyak. Tetapi orang kaya tidak
bisa tidur dengan nyenyak karena merasa khawatir terus dengan harta
kekayaannya.

13 Ada dua hal lagi yang sangat menyedihkan yang aku sudah lihat di
dunia ini: Orang yang berhasil mengumpulkan harta kekayaan, tetapi
kekayaan itu hanya mendatangkan kemalangan dan kesengsaraan bagi
dirinya sendiri. 14 Ada juga orang kaya yang mengalami kegagalan dalam
usahanya— sehingga hartanya berkurang, sampai tidak punya apa-apa lagi
untuk diwariskan kepada anaknya. 15 Sebagaimana kita lahir telanjang,
begitu juga kita tidak akan membawa harta apa pun saat meninggalkan
dunia ini.

16 Ini benar-benar menyedihkan: Sebagaimana kita datang ke dalam
dunia ini, demikian jugalah kita meninggalkan dunia ini! Keuntungannya
tidak ada! Bukankah itu seperti orang yang bersusah payah tetapi tidak
mendapatkan apa-apa?! 17Selamahidup di dunia ini kita hanyamengalami
kemalangan, kesulitan, berbagai penyakit, dan kemarahan.

18 Oleh karena semua itu, inilah kesimpulan dan nasihatku: Lebih baik
kita menikmati makanan, minuman, pekerjaan serta hasilnya, karena itu-
lah upah yang diberikan Allah kepada kita selama hidup yang sementara
di dunia ini. 19 Selain itu, kalau Allah mempercayakan berbagai harta dan
ladang-ladang untuk kita memiliki, lalu kalau Dia mengizinkan kita untuk
menikmati semuanya itu, hal itumerupakanberkatbesardari-Nya. 20Kalau
Allahmemberkati kitademikian sehinggakitadisibukkanuntukmenikmati
hidup ini, maka kita tidak akan cemas oleh kesadaran bahwa hidup ini
terlalu singkat!

6
1 Aku sudah melihat ada satu kenyataan yang sangat menyedihkan dan

menekan batin manusia di bumi ini: 2Allah membuat seseorang kaya raya
dan terhormat sampai dia tidak kekurangan apa pun, tetapi Allah tidak
‡ 5:9 raja mendapat bagiannya Teks Ibrani dalam ayat ini sangat sulit, sehingga bisa diartikan den-
ganbanyak cara. TSImengikuti salah satu caradalammengartikannya. Ayat ini kalauditerjemahkan
secaraharfiah, “Keuntungansuatunegeridiambil oleh semua. Rajapundilayanidari ladang-ladang.”
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mengizinkan diamenikmati kekayaannya itu. Pada akhirnya orang lainlah
yangmenikmatinya! Kemalangan dan kesia-siaan ini sangatmenyedihkan.

3 Meskipun ada orang kaya yang memiliki seratus anak, dan dia hidup
lama sampai sangat tua, tetapi kalau kekayaannya itu tidak membuat
dia puas, dan kalau waktu dia mati tidak dikuburkan dengan cara yang
layak, maka aku berkata, “Jauh lebih baik jika dia sudah mati pada waktu
dilahirkan!” 4 Sebab kelahiran bayi yang sudah mati tidak ada artinya.
Langsung saja dia masuk ke dalam kegelapan kuburannya. Bahkan dia
tidak perlu memiliki nama. 5Walaupun dia tidak pernah melihat cahaya
matahari dan tidak tahu apa-apa tentang kehidupan manusia di dunia
ini, dia bisa istirahat dengan lebih tenang daripada orang kaya tersebut.
6 Biarpun orang kaya itu hidup sampai dua ribu tahun, tetapi kalau tidak
menikmati kekayaannya itu, maka semuanya itu percuma saja! Karena
akhir hidup selalu sama, yaitu mengalami kematian.

7 Kita bekerja dengan susah payah supaya mendapat sesuatu untuk
dimakan, tetapi tetap saja tidak pernah merasa puas! 8 Jadi baik orang
bijak maupun orang bebal tidak ada bedanya! Ada orang miskin yang
berperilaku baik di hadapan orang, tetapi perilaku baiknya itu tidak punya
manfaat apa-apa. Sebab pada akhirnya sesudah mati, mereka semua tidak
ada bedanya.

9Ya, lebihbaikmenikmati apa yang adapadamu, daripadamenginginkan
sesuatu yang tidak kamu miliki. Semuanya itu sia-sia— sama seperti orang
yang berusahamenjaring angin!

Allahmenentukan nasibmanusia
10Segala sesuatu yang terjadi sudah ditentukan olehAllah sejakmulanya.

Kita hanyamanusia yang lemah, dan tidak pantas untukmembantah Allah
Pencipta kita.*

11 Semakin kita berbantah-bantahan tentang nasib kita, semakin sia-sia
perkataan kita. Percuma!

12Dalam waktu hidup yang sementara dan sia-sia ini, tidak seorang pun
yang mengetahui cara hidup yang paling baik. Sebab tidak ada yang tahu
apa yang akan terjadi di dunia ini sesudah dia mati.

7
Hidup bijaksana

1Lebih baikmempunyai nama baik daripada hartamewah berupawewan-
gian yangmahal.

Demikian pula, hari kematian kita lebih baik daripada hari kelahiran
kita.

2Lebih baik hadir di rumah duka daripadamenghadiri pesta,
sebab di rumah duka kita akan merenungkan bahwa maut menunggu
kita semua.

3Lebih baik hidup dalam kesedihan daripada bersenang-senang,
sebab dalam kesedihan kita bisa belajar menjadi lebih dewasa.

4Orang bebal setiap hari hanyamencari kesenangan,
tetapi orang bijakmerenungkan tentang kematian.

5Lebih baik mendengar teguran orang bijak
daripadamendengar kata-kata pujian orang bebal.

* 6:10 membantah Allah … Secara harfiah dalam bahasa Ibrani, “Seseorang tidak akan mampu
berbantah dengan orang yang lebih kuat daripadanya.”
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6 Seperti bunyi ranting semak duri yang dibakar di bawah kuali, bunyinya
besar tetapi apinya cepat padam,

demikianlah tawa orang bebal adalah sia-sia.

7Orang berhikmat yang ditindas bisa menjadi seperti orang bodoh.
Uang suap dapat merusak pikiran seseorang sehingga dia mengubah
keputusannya.

8Menyelesaikan sesuatu lebih baik daripada hanyamemulainya.
Panjang sabar lebih baik daripada sombong.

9 Jangan cepat marah,
karena orang beballah yangmenyimpan kemarahan.

10 Janganlah bertanya, “Mengapa keadaan yang dulu lebih baik dari pada
sekarang?”

Itu adalah pertanyaan bodoh.

11Menjadi bijaksana sama baiknya denganmenerimawarisan besar.
Tetapi keunggulannya adalah kebijaksanaan berguna seumur hidup.

12Hidup bijak sama seperti memiliki uang, keduanya dapat memberi per-
lindungan.

Namunkelebihanhidupbijak adalahdapatmenyelamatkannyawamu.

13Perhatikan apa yang sudah Allah lakukan!
Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah apa yang sudah
ditetapkan-Nya.*

14Ketika hidupmu senang, bergembiralah.
Tetapi ketika hidupmumengalami kesusahan,

ingatlah bahwa Allah yang memberikan kesenangan dan kesusa-
han.

Allah sudahmengatur semuanya sehingga tidak seorang pun bisa tahu
apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dalam hidupnya.

Orang yang bijaksana sulit ditemukan
15 Dalam hidupku yang sia-sia ini aku sudah melihat dua hal yang tidak

aku sukai. Terkadang seseorang yang baik mati pada waktu masih muda,
walaupun dia sudah berbuat baik selama dia hidup. Dan aku juga melihat
seseorang yang jahat hidup sampai lanjut usia, walaupun dia tetap berbuat
jahat. 16 Jadi inilah nasihatku: Dalam hidup ini, janganlah merasa diri pal-
ing benar di hadapanAllah, dan janganlahmerasa diri paling bijak. Karena
dengan demikian kamu akan menghancurkan dirimu sendiri! 17 Dan
janganlah menyerahkan hidupmu hanya untuk melakukan kejahatan dan
kebodohan. Itu hanya membuat kamu lebih cepat mati! 18 Jadi lakukanlah
nasihatku itu, karena setiap orang yang takut dan hormat kepada Allah
melakukannya.

19 Jadilah bijaksana!
Karena kekuatan orang bijak melebihi kekuatan sepuluh orang
pemimpin di kotanya.

* 7:13 Tidak ada… dapat mengubah… Teks Ibrani secara harfiah menuliskan,“Sebab siapakah yang
dapat meluruskan apa yang sudah dibengkokkan-Nya?”
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20Di bumi ini tidak ada orang benar
yang selalu berbuat baik dan tidak pernah berdosa.

21 Jangan sukamendengarkan pembicaraan orang secara diam-diam,
supaya kamu tidakmendengar pelayanmumenjelekkanmu!
22 Ingatlah bahwa kamu juga seringmenjelekkan orang lain!

23Tentang segala hal di atas aku sudah berusaha meneliti dengan sangat
tekun, karena pikirku, “Biar aku menjadi orang yang paling bijak.” Tetapi
aku merasa masih jauh dari ujung yang aku cari itu. 24Kebijaksanaan ten-
tang hal-hal tersebut masih jauh dariku dan terlalu sulit untuk ditemukan.
25Namunaku terusmencaridanbelajar tentangkeduahal ini: Berusahaun-
tukmenjadi bijaksana sertamenemukan alasan segala sesuatu terjadi. Aku
berusahauntukmembuktikanbahwaberbuat jahatmerupakankebebalan.
Hanya orang gila yang akan terus hidup secara bodoh.

26 Aku melihat bahwa ada perempuan yang suka menggoda laki-laki
bagaikan perangkap, dan kedua tangannya seperti rantai besi. Lebih baik
mati daripada tertangkap oleh perempuan seperti itu! Orang berdosa akan
masuk dalam perangkapnya. Tetapi orang yang ingin menyenangkan hati
Allah akan terhindar.

27 Sesudah menyelidiki kedua hal tersebut dari berbagai segi, aku—
penulis yang juga sebagai penasihat, ingin menyimpulkan hasil penye-
lidikanku, bahwa: 28 Aku tidak menemukan apa yang aku cari! Di antara
seribu orang laki-laki, aku pernahmenemukan seorang yang bijaksana dan
patut dihormati. Tetapi aku belum menemukan seorang pun perempuan
yang bijaksana. 29 Satu hal yang aku pelajari adalah bahwa Allah me-
mangmenciptakanmanusia untuk hidup benar, tetapi kita sendirilah yang
mengambil jalan yang berliku-liku.

8
1Hanyaorangbijaksanayangbisamemahamiapayang terjadi dalamhidup

ini.
Kebijaksanaan terpancar di wajahnya— mengubah wajahnya yang keras

menjadi lembut.

Ketaatan kepada raja
2Taatilah perintah raja karena kamu sudah berjanji di hadapanAllah un-

tukmelakukan hal itu. 3Apabila kamumenghadap raja, janganlah terburu-
buru pergi sebelum diizinkannya. Dan janganlah berpihak dengan orang-
orang yangmelawan kehendak raja. Karena kalau raja tidak lagi berkenan
kepadamu, berbahaya!* 4 Raja memiliki kuasa tertinggi untuk memberi
perintah. Tidak ada seorang pun yang dapat melawan dan membantah
perintahnya. 5 Tetapi selama kamu menaati perintah raja, kamu akan
selamat. Jika kamu bijaksana, kamu akan mengetahui kapan waktunya
dan bagaimana caranya melakukan apa yang benar. 6 Sekalipun kamu
mengalami banyak kesulitan, tetapi selalu ada waktu dan cara yang tepat
untukmemenuhi tanggung jawabmu sesuai perintah raja.

* 8:3 … berbahaya! Teks Ibrani dalam ayat ini sangat sulit, sehingga bisa diartikan dengan banyak
cara. TSI mengikuti salah satu cara dalammengartikannya. Teks Ibrani secara harfiah menuliskan,
“Jangan terburu-buru dari hadapannya ke luar. Jangan berdiri pada masalah jahat, karena semua
yang dikehendakinya akan dia lakukan.”
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7 Tidak seorang pun dari kita yang dapat mengetahui dan memberi-
tahukan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang.
8Tidak ada seorang pun yang dapat mengendalikan angin,

demikian juga kita tidak dapat menghindari hari kematian kita.
Seorang tentara tidak mungkin diizinkan pulang pada waktu sedang

perang.
Demikian juga, kalau kita berbuat jahat, kita tidak bisa membebaskan
diri dari hukuman denganmelakukan kejahatan yang lain.

Kenyataan hidup yang sulit dimengerti
9Padawaktuakuberusahamemahami segalahalyang terjadididunia ini,

aku memperhatikan beberapa hal: Seringkali ketika seseorang berkuasa
atas orang banyak, dia justru mendatangkan kesusahan dan penderitaan
bagi orang-orang yang dipimpinnya itu.† 10 Aku juga beberapa kali meng-
hadiri perkabungan bagi orang jahat yang mati. Pada hari perkabun-
gan, semua orang di kota itu melupakan semua kejahatannya, dan hanya
menceritakan bahwa mereka sering melihat dia di halaman Rumah Allah.
Ini pun tidak masuk akal dan sia-sia.‡ 11 Setiap kali orang jahat tidak
segera dihukum atas kejahatannya, maka hal tersebut mendorong orang
lain untukmelakukan kejahatan juga. 12Akuperhatikan bahwaorang jahat
bisa ratusan kali melakukan kejahatan yang berat, tetapi masih berumur
panjang. Biarpun demikian, aku tetap yakin bahwa lebih baik kita takut
dan hormat kepada Allah, daripada meniru orang jahat. 13 Sebenarnya
orang jahatpasti akanmengalamikesusahankarena tidak takutdanhormat
kepada Allah. Seperti bayang-bayang ketika matahari terbenam, hidup
mereka sementara saja.

14 Aku juga memperhatikan kesia-siaan yang sering terjadi di dunia ini:
Kecelakaanataukemalanganmalah terjadi kepadaorangyanghidupbenar,
sedangkan orang jahat berhasil tanpa mengalami persoalan. Ini sungguh
sia-sia!

Orang bijak pun tidakmenemukan jawaban
15 Jadi, aku sarankan untuk bersenang-senang dalam hidup ini! Karena

tidak ada yang lebih baik yang dapat kita lakukan selain makan, minum
dan menikmati hidup ini. Setidaknya kita masih dapat menikmati hal-hal
itu selama kita bersusah payah dalam hidup yang diberikan Allah kepada
kita di dunia ini.

16Aku sudahberusahamendapatkan kebijaksanaan tentang segala susah
payah yang dilakukan manusia di dunia ini siang dan malam. 17 Tetapi
akhirnyaakumenyadari bahwa tidakada seorangpunyangdapatmengerti
segala yang Allah lakukan di dunia ini. Dengan semua usahanya, manusia
tidak dapat menemukan jawabannya. Sekalipun ada orang bijak yang
mengatakan bahwa dia sudahmenemukan jawabannya, sesungguhnya dia
tidakmemahaminya.

9
Semua orang pasti mati

† 8:9 bagi orang-orang … Teks dalam bahasa Ibrani juga dapat berarti ‘mendatangkan kesusahan
dan penderitaan bagi dia yangmenguasaimereka’. ‡ 8:10 tafsiran ayat 10 Teks Ibrani dalam ayat
ini sangat sulit, sehingga bisa diartikan dengan banyak cara. TSI mengikuti salah satu cara dalam
mengartikannya. Teks Ibrani secara harfiah menuliskan, “Dengan demikian aku sudah melihat
orang jahat dikuburkan. Mereka datangmasuk dan ke luar dari tempat suci. Mereka pergi dan akan
dilupakan di kota di manamereka berbuat kejahatan. Ini pun sia-sia.”
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1 Jadi aku merenungkan semua hal tersebut dan menyimpulkan bahwa
apa yang akan terjadi terhadap orang benar, orang bijak, dan semua hasil
pekerjaan mereka, sudah ditentukan oleh Allah. Tidak ada yang tahu
mereka akan dikasihi atau dibenci sebelum hal itu terjadi.
2Nasib yang sama terjadi kepada semua orang—

baik kepada orang benarmaupun yang jahat,
baik kepada orang najis maupun orang tidak najis,
baik kepada orang yang mempersembahkan kurban maupun orang
yang tidakmempersembahkan kurban.

Hal yang sama jugamenimpa siapa saja—
termasuk orang baik, orang berdosa,
baik orang yang berani bersumpah untukmemberikan sesuatu kepada
Allahmaupun orang yang takut bersumpah.

3Hal ini memang tidak adil dan sangat menyedihkan: Nasib yang sama
menimpa setiap orang!
Selama hidup di dunia ini, hati dan pikiran manusia dipenuhi dengan

kejahatan dan kebebalan, bahkan sampaimerekamati. 4Tetapi selama kita
masih hidup, kita masih memiliki harapan. Kita boleh menggambarkan
keadaan kita seperti ini: Lebih baik seekor anjing yang masih hidup dari-
pada singa yang sudahmati.

5 Karena kita yang hidup tahu bahwa kita akan mati. Tetapi mereka
yang sudah mati tidak tahu apa-apa. Mereka tidak dapat memperoleh
apa-apa lagi, bahkan tidak ada lagi yang mengenang mereka. 6 Rasa
kasih sayang, kebencian, dan iri hati yang mereka rasakan selama masih
hidup, semuanya lenyap dengan kematianmereka. Untuk selama-lamanya
mereka tidak bisa lagi terlibat dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang
yang hidup di dunia ini. 7 Jadi nikmatilah makananmu dan anggurmu*
selamamasih hidup, karena hal itu berkenan kepada Allah. 8Biarlah kamu
selalu memakai pakaian yang indah danwajahmu selalu ceria.†

9Nikmatilah hidup dengan istrimu, yang kamu cintai. Itulah upah yang
Allah berikan atas segala jerih lelahmu selama hidup yang singkat dan
sia-sia di dunia ini. 10 Apa pun yang kamu temukan untuk dikerjakan,
kerjakanlah sekuat tenagamu, karena ketika kamu sudah masuk liang
kubur, tidak ada lagi yang bisa kamu kerjakan maupun rencanakan. Di
liang kubur tidak ada pengetahuan atau kebijaksanaan.

11Aku jugamemperhatikan hal-hal ini dalam hidupku di dunia ini:
Orang yang mampu berlari paling cepat tidak selalu memenangkan
perlombaan.

Prajurit terkuat tidak selalu memenangkan pertempuran.
Bahkan orang berhikmat bisa mengalami kelaparan.
Orang yang pintar tidak selalu berhasil menjadi kaya.
Dan orang yangmemiliki pengetahuan tidak selalu sukses.

Karena secarakebetulan siapa sajabisamengalamikemalanganataukeber-
hasilan.

12 Seperti ikan dan burung yang tiba-tiba terperangkap dalam jala atau
jerat, demikian juga tidak seorang pun yang tahu kapan dia akan ditimpa
malapetaka.
* 9:7 nikmatilah makananmu dan anggurmu Dalam bahasa Ibrani secara harfiah, “Nikmatilah ro-
timu dan bersukacitalah dengan anggurmu.” Maksud kalimat ini adalah seseorang bolehmenikmati
makanan dan minuman sebagaimana biasanya. Jadi, tidak ada indikasi untuk berpestapora atau
bermabuk-mabukkan. † 9:8 terjemahan gaya bahasa Kedua metafora dalam ayat ini dapat
diterjemahkan secara lebih harfiah seperti ini, “Biarlah pakaianmu putih setiap saat, dan biarlah di
kepalamu tidak kekuranganminyak.”
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Kebijaksanaan lebih baik dari pada kekuatan
13Aku juga melihat contoh yang aku anggap penting tentang bagaimana

kebijaksanaan dihargai di dunia ini. 14Ada sebuah kota kecil yang jumlah
penduduknya sedikit. Pada suatu hari datanglah seorang raja terkenal
yang ingin menguasai kota tersebut. Raja itu menyuruh pasukannya untuk
menyerang dan mengepung kota itu untuk menerobos masuk. 15 Tetapi
di kota itu ada seorang miskin yang bijak. Melalui kebijaksanaannya dia
menyelamatkan kota itu. Tetapi sesudah kejadian itu, penduduk kota itu
melupakan dia dan tidak menghormatinya. 16 Namun aku berpendapat
bahwa lebih baik jika kamu memiliki kebijaksanaan daripada kekuatan.
Tetapi kalau kamumiskin, kamuakandipandang rendahdanperkataanmu
yang bijak tidak akan diperhatikan.

17 Lebih baik mendengarkan kata-kata yang disampaikan dengan suara
lembut oleh orang bijaksana

daripada teriakan seorang penguasa di antara kumpulan orang bebal.
18Kuasa orang bijaksana lebih besar daripada kekuatan peralatan perang.

Tetapimelibatkansatuorangbebal sajabisamerusakkanbanyakkema-
juan.

10
Peringatan untukmenghindari perilaku bebal

1 Sebagaimana satu bangkai lalat dapat menyebabkan seluruh minyak
wangi dalam botol berbau busuk,*

demikian juga sedikit kebebalan dapat menghilangkan kebijaksanaan
dan kehormatan.

2Pikiran orang bijakmemimpinnya untukmelakukan hal yang benar,
sedangkan pikiran orang bebal memimpinnya untuk melakukan hal
yang jahat.

3Kebebalan seseorang terlihat dari cara hidupnya.
Biarpun belum kenal, orang bisa berkata, “Dia itu orang bebal!”

4Ketika seorang pemimpinmarah kepadamu,
tetaplah tenang dan jangan berhenti mengerjakan tugasmu.
Kalau kamu tetap tenang, dia bisamemaafkanmeskipun kesalahanmu
besar.

5 Ada lagi hal yang menyedihkan yang sudah aku perhatikan di dunia
ini, yaitu kesalahan yang dilakukan penguasa: 6Orang bebal ditempatkan
pada posisi yang lebih tinggi, sedangkan orang kaya ditempatkan pada
posisi yang rendah. 7 Demikian juga aku pernah perhatikan para budak
menunggangi kuda, sedangkan para pembesar dari belakang berjalan kaki
seperti budak.

8Hati-hatilah ketika menggali lubang, supaya jangan kamu jatuh ke dalam-
nya.

Hati-hatilah ketika kamumembongkar pagar batu. Jangan sampai ular
yang bersembunyi di situ menggigitmu.

* 10:1 minyak wangi… busuk. Pada zaman itu minyak wangi terbuat dari bahan alami yang bisa
rusak. Kalimat ini bisa disejajarkan dengan peribahasa “Nila setitik merusak susu sebelanga.”
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9Hati-hatilah ketika kamu bekerja di tambang. Jangan sampai batu jatuh
danmenimpamu.

Dan berhati-hatilah waktu kamu membelah kayu, karena kapak bisa
melukai dirimu.

10 Sangat bodoh kalau kamu bekerja dengan parang yang tumpul! Lebih
baik diasah dulu, supaya tidak perlu bersusah payah untuk memo-
tong sesuatu.

Begitu juga dengan hidupmu: Selalu lebih baik bekerja dengan bijak-
sana supaya kamu berhasil.

11Apabila kamu seorang pawang ular,
semua kerja kerasmu akan sia-sia kalaumembiarkan ular itumenggig-
itmu sebelum kamumenjinakkannya.

12Perkataan orang bijakmendatangkan kehormatan baginya,
tetapiketikaorangbebalmembukamulutnya, diahanyamencelakakan
dirinya sendiri.

13Omongannya dimulai dengan kebodohannya,
semakin lama dia berbicara, semakin seperti orang gila.

14Tetapi dia tetap bicara terus.

Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di hari esok.
Siapa di antaramanusia yang tahu secara pasti tentangmasa yang akan
datang?!

15Orang bebal cepat merasa lelah karena bekerja tanpa berpikir panjang.
Maka orang-orang bergurau, “Lihat! Dia bahkan tidak tahu jalan
pulang!”†

16 Sebuah kerajaan menghadapi banyak masalah ketika rajanya seorang
kanak-kanak,

dan para pejabatnya berpesta sepanjangmalam sampai pagi.
17Tetapi diberkatilah kerajaan yang rajanya berwibawa,

yang para pemimpinnya makan pada waktu yang seharusnya, dapat
menguasai diri mereka, dan tidakmabuk.

18 Seorang pemalas tidak mau memperbaiki atap rumahnya yang bocor—
sekecil apa pun,

dan lama-kelamaan seluruhatap rumahnya akan runtuhkarena lapuk.

19Selagi adauang, seseorangbisamenyediakanmakanandanangguruntuk
menyenangkan para tamu undangannya.

20 Janganmenjelekkan raja atau orang kaya sama sekali!
Baik itu secara pribadi dalam kamar tidurmu, atau di dalam hatimu
saja, jangan!

Orang itu bisa mengetahui pikiranmu—
seolah-olah ada burung yang mendengar dari jendela dan terbang
melaporkan pendapatmu kepadanya.

11
Nasihatmenghadapi ketidakpastian dalam hidup

† 10:15 bergurau … tidak tahu jalan pulang! Dalam bahasa Ibrani secara harfiah, “Dia tidak tahu
jalan ke kota.”
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1 Juallah hasil panenmu ke negeri asing,
karena sesudah beberapa waktu, kamu akan menerima keuntungan-
nya.

2Bagilah penghasilanmu ke berbagai usaha,
karena kamu tidak tahu bencana apa yang akan terjadi.

3Apabila melihat awan gelap dan tebal, jangan heran kalau hujan turun.
Ke arah mana pun pohon tumbang, di sanalah pohon itu tetap tergele-
tak.

4Namun jangan terlalu dipengaruhi oleh situasimu,
karena kalau kamu selalu menunggu sampai angin dan cuaca menjadi
sempurna,

kamu tidak akanpernahmenabur benih dan juga tidak akanmemanen
hasilnya.

5 Sebagaimana kamu tidak bisa menebak arah angin akan bertiup,
ataumengerti bagaimana tubuhseorangbayi terbentukdidalamrahim
ibunya,

demikianlah kamu tidak dapatmengerti berbagai pekerjaanAllah Pencipta
segala sesuatu.

6 Taburlah benihmu pada pagi hari, dan lakukanlah berbagai usaha yang
lain sampai waktunya tidur di malam hari.

Karena kamu tidak tahu usaha mana yang akan berhasil— atau malah
semuanya akan berhasil dengan baik.

Nasihat untuk anakmuda
7Alangkah bahagianyamelihat cahayamatahari di pagi hari.

Senang sekali rasanya bisa hidup.
8 Namun ingatlah bahwa suatu hari kamu akan mati, dan masa di dalam

kematian itu jauh lebih lama dibandingkan hidup di dunia ini.
Maka kalau kamu diberi umur panjang, bersyukurlah dan nikmatilah

setiap hari,
sebab apa yang terjadi sesudah kematianmasihmisteri.*

9Hai anakmuda, bersenang-senanglah selama kamumasihmuda!
Lakukanlah apa pun keinginan hatimu.

Tetapi ingatlah bahwa kelak kamu harus bertanggung jawab kepada Allah
atas semua yang kamu perbuat.

10Usirlah rasa kuatir dari hatimu, karena kamumasih sehat.
Tetapi ingat: Masamudamu akan cepat berlalu, semuanya sia-sia!

12
Ingatlah pada Penciptamu dimasamudamu

1 Ingatlah pada Penciptamu di masamudamu,
sebelum kamumenjadi tua dan hidupmumenjadi susah
sampai kamu berkata,
“Saya tidak bisa menikmati lagi kesenangan hidup ini.”

2Karenawaktu kamu sudah tua, sudah terlambat untukmelakukan kehen-
dak Penciptamu.

* 11:8 misteri Kata yangditerjemahkan ‘misteri’ sebelumnyadalamkitab ini diterjemahkan sebagai
‘sia-sia’. Tetapi dalam konteks kematian, yang dimaksud adalah kita tidak bisa memahami apa yang
akan terjadi pada kita sesudah kematian.
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Pada waktu itu matamu begitu kabur sehingga tidak lagi bisa melihat
bintang dan bulan,

dan siang hari tidak terang lagi— tetapi seperti langit yang selalu ter-
tutup dengan awan gelap.

3Tangan dan kaki yang dulu kuat akan gemetar.
Dulu kamu berdiri tegak,

tetapi nanti tulang belakangmu akanmenjadi bengkok.
Gigimu dulu lengkap,

tetapi nanti kamu akan sulit makan karena gigimu habis.
Waktu itu matamumasihmelihat,

tetapi seperti bayangan saja.*

4Waktu masih muda, kamu dapat membedakan bunyi-bunyi di luar pintu
rumahmu,†

bunyi pembantu yangmenggiling gandum, dan suara-suara burung.
Tetapi sesudah tua, telingamu tidak bisa membedakan bunyi lagi,

dan sebelum burung kecil mulai berkicau di waktu fajar, kamu
sudah terbangun.

5Pada waktu kamumenjadi tua, kamu akan takut naik tangga
maupun berjalan di tempat yang rata.

Rambutmu akanmenjadi putih seperti salju.‡
Seperti belalang tua yang tidak bisa melompat lagi, demikian kamu
padamasa tuamu nanti.

Pada waktu itu obat untuk membangkitkan hasrat berahi pun tidak
ampuh lagi.§

Akhirnya kamumeninggal dunia dan pergi ke tempatmu yang kekal,*
dan teman-teman di kotamu akanmeratap.

6 Ingatlah pada Penciptamu sebelum hidupmu berakhir—
bagaikan tali kalung perak halus yang patah,
ataumangkuk emas yang diremukkan.

Selesailah segala kegiatan hidupmu—
bagaikan pompa air sumur yang rusak total.

Tubuhmu hancur—
seperti bejana tanah liat yang diremukkan.†

7 Lalu tubuhmu yang berasal dari tanah akan kembali menjadi tanah lagi
seperti semula,

* 12:3 berbagai metafora Ayat 3-6 mengandung beberapa metafora yang menggambarkan
bagian-bagian tubuh. Karena itu, TSI menjelaskan metafora ini dengan sederhana. Ayat 3 secara
lebih harfiah dapat diterjemhkan, “Pada waktu para penjaga rumah gemetar, orang-orang kuat
membungkuk, perempuan-perempuan yangmenggiling berhenti karenamereka hanya sedikit, dan
perempuan-perempuan yang melihat dari jendela menjadi kabur pandangannya.” † 12:4 …di
luarpintu rumahmu,Dalambahasa Ibrani secaraharfiah, “Padawaktupintu-pintudi jalan tertutup.”
‡ 12:5 rambutmu Secara harfiah, “pohon badam berbunga.” Bunga putih pohon ini menjadi kiasan
rambut putih uban seorang tua. § 12:5 obat untuk membangkitkan … Secara harfiah, “Biji kaper
tidak lagi efektif.” Biji bunga kaper bisa dimakan dan dianggapmembangkit hasrat berahi. * 12:5
tempatmu yang kekal Dalam bahasa Ibrani secara harfiah, ‘rumahnya yang kekal’. Kata itu juga
bisa berarti kuburan atau Syeol. Lihat catatan di Mzm. 6:5. † 12:6 bagaikan tali kalung perak …
Keempat benda dalam ayat ini merupakanmetafora yangmenggambarkan kematian. TSI membuat
arti metafora jelas dalam terjemahan.
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dan napas kehidupanmu akan kembali kepada Allah yang mem-
berikannya kepadamu.

Kesimpulan: Takut dan hormatilah Allah
8 Jadi, sebagai penasihat yang menulis semua ini, aku berkata: Segala

sesuatu dalam hidup ini sia-sia saja! Sangat sia-sia!
9-10 Aku sebagai penasihat sudah berusaha menjadi guru yang bijak,

supaya dapat mengajarkan pengetahuan kepada orang lain dengan cara
yang jujur dan benar. Aku juga menyelidiki pepatah-pepatah yang sudah
ada, membuat pepatahku sendiri, dan menyusunnya menjadi kumpulan
pepatah yang enak didengar.

11Ajaran orang-orang bijak bagaikan tongkat milik seorang gembala
yang dipakainya untuk membimbing dan mengarahkan domba-
dombanya.

Biarlah setiap pepatah yang aku berikan, sebagai penasihat dan gembala,
tertanam di dalam pikiran setiap pelajar dan mengarahkan mereka
untuk hidup benar.‡

12Hai anakku, pelajarilah kumpulan nasihat yang aku ajarkan ini,
tetapi hati-hatilah terhadap buku nasihat dari penulis lain.

Orang-orang akan terus menulis buku.
Terlalu banyak belajar dari buku-buku

hanyamembuatmu kelelahan.

13 Sesudahmengetahui semua itu, inilah kesimpulannya:
Takut dan hormatlah kepada Allah, serta taatilah segala perintah-Nya!

Itulah kewajiban kita yang utama.
14 Sebab Allah akanmenghakimi segala perbuatan kita—

yang baik maupun buruk,
bahkan yang tersembunyi.

‡ 12:11 tertanam…Adabeberapacarauntukmemahamiduametaforadalamayat ini. Dalambahasa
Ibrani secara harfiah, “Perkataan orang bijak seperti tongkat tajam dan paku yang tertancap kuat,
yang diberikan oleh seorang gembala itu.” TSI menjelaskan arti keduametafora tesebut.
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YUNUS
Yunus menolak perintah TUHAN untuk pergi memperingatkan penduduk

kota Niniwe
1 Beberapa puluh tahun yang lalu, ada seorang nabi Israel bernama

Yunus, anak Amitai. TUHANmemberi perintah ini kepadanya, 2 “Pergi dan
peringatkanlah penduduk ibukota besar Niniwe* bahwa Aku akan segera
menghukummereka, karena perbuatanmereka jahat sekali.”

3Tetapi Yunus tidakmau pergi ke Niniwe! Diamalahmencobamelarikan
diri dari hadapan TUHAN dengan pergi ke Yopa— tempat yang berlawanan
arah dari perintah TUHAN. Di sana, dia mencari kapal yang menuju kota
Tarsis, membayar ongkos untuk perjalanan tersebut, dan menaiki kapal
itu. 4 Kemudian TUHAN mengirimkan angin yang sangat kencang ke laut
dan terjadilah badai yang sangat besar dan kuat, sehingga kapal itu hampir
pecah. 5 Karena itu, anak buah kapal menjadi sangat takut dan setiap
orang berdoa kepada dewanya masing-masing untuk meminta pertolon-
gan. Mereka membuang barang-barang ke laut untuk meringankan beban
kapal itu supaya tidak mudah tenggelam. Sementara itu, Yunus sudah
turun ke lantai yang bagian bawah, lalu berbaring di situ, sampai tertidur
nyenyak. 6 Pada waktu kapten kapal itu turun ke lantai bagian bawah, dia
melihat Yunus sedang tertidur nyenyak. Lalu kapten kapal itu memban-
gunkan Yunus dan berkata, “Bagaimanamungkin kamu bisa tidur nyenyak
dalam keadaan begini? Bangunlah, berdoalah kepada dewamu! Mungkin
dewamu itumaumengasihani danmenyelamatkan kita dari bencana ini.”

7 Setelah kapten kapal itu dan Yunus naik ke lantai atas kapal, para anak
buahkapal ituberkata seorangkepadayang lain, “Untukmencari tahusiapa
sebenarnya penyebab bencana ini, kita harus melakukan undian.” Dan
ketika mereka melakukan itu, Yunuslah yang kena. 8 Anak buah kapal itu
berkata kepada Yunus, “Apa betul kamulah penyebab terjadinya bencana
ini? Apa pekerjaanmu? Kamu dari mana dan suku bangsa apa?”

9-10 Jawab Yunus, “Saya orang Ibrani. Saya menyembah TUHAN yang
bertakhta di surga dan yangmenciptakan lautan dan daratan. Saya sedang
berusahamelarikan diri dari hadapan-Nya.”
Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Yunus, maka para anak

buah kapal itu menjadi sangat ketakutan. Lalumereka berkata kepadanya,
“Apa? Lalumengapa kamumelakukan itu?!”

11 Sementara itu, badai semakin memburuk dan gelombang semakin
besar. Anak buah kapal berkata kepada Yunus, “Apa yang harus kami
lakukan terhadap kamu supaya badai ini bisa tenang kembali?”

12 Jawab Yunus, “Sekarang saya tahu bahwa sayalah penyebab badai
ini. Angkat dan buanglah saya ke laut, maka badai ini pasti akan tenang
kembali.”

13 Tetapi para anak buah kapal tidak mau langsung membuang Yunus
ke laut. Mereka berusaha sekuat tenaga mendayung kapal itu kembali ke
darat. Namun mereka tidak mampu karena badai itu semakin besar dan
menyerangmereka. 14Karena itu, mereka pun berseru kepada TUHAN, “Ya
* 1:2 Niniwe Niniwe adalah ibukota Asyur, suatu bangsa yang sangat fasik, kejam dan dursila
(Nah.1:11; 2:12-13; 3:1, 4, 16, 19). Orang Yahudi membenci orang Asyur dan memandang mereka
sebagai ancaman. Yunus sangat marah karena penduduk Niniwe bukan keturunan orang Yahudi.
Yunus berharap Tuhan tidakmengasihani mereka.
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TUHAN, janganlah binasakan kami karena nyawa orang ini— yang tidak
melakukan kesalahan apa pun kepada kami. Ya TUHAN, Engkau sudah
melakukan apa yang Engkau kehendaki!” 15 Lalu mereka mengangkat
Yunus dan membuangnya ke laut, maka laut menjadi tenang kembali.
16Paraanakbuahkapal itumenjadi sangat ketakutanakankebesarankuasa
TUHAN. Karena itu, mereka berjanji bahwa nanti mereka akanmelakukan
hal-hal yangmenyenangkanhati-Nyadanakanmempersembahkankurban
sembelihan.†

17 Sementara itu, TUHAN mendatangkan ikan besar untuk menelan
Yunus. Maka tinggallah Yunus di dalam perut ikan itu selama tiga hari tiga
malam.

2
Doa Yunus

1-2Dari dalam perut ikan itu, Yunus berdoa kepada Allah-nya. Katanya,
“Ya TUHAN, seperti penulis Mazmur berkata,*
‘Waktu aku dalam kesusahan besar,

aku berseru kepada-Mu minta tolong, dan Engkau sudah menjawab
aku!

Ketika aku berada jauh dan seperti sudah dalam kuburan,
aku berseru kepada-Mu,
dan Engkau pernahmendengar seruanku danmenyelamatkanku.

3Engkau sudahmelemparkan aku di tengah laut yang paling dalam.
Di sana arus air semuanya sudahmengelilingi aku.
Ombak dan gelombang— yang Engkau kirim, menenggelamkan aku ke
bawah.

4Aku pikir Engkau sudahmengusir aku jauh dari hadapan-Mu,
dan bagaimana mungkin aku melihat lagi Rumah-Mu yang kudus di
Yerusalem?†

5Lautan luas menutupi seluruh tubuhku!
Air laut menenggelamkan aku,
dan rumput laut seolah-olah sudahmelilit kepalaku.

6 Aku tenggelam sampai ke bagian paling dasar dari gunung-gunung yang
berada di bawah laut.

Seolah-olah pintu gerbang dunia orang mati sudah terkunci dan aku
dipenjarakan di sana untuk selama-lamanya.

Tetapi Engkau, yaTUHAN, sudahmenyelamatkankudari liangkuburku
danmemberikan hidupku kembali.

7Ketika aku semakinmelemah dan hampir mati, aku teringat kepada-Mu,
† 1:16 berjanji bahwa nanti … Secara harfiah, “Mereka mempersembahkan kurban sembelihan
serta bernazar.” Terjemahan TSI sesuai dengan tafsiran bahwa penulis menggunakan sejenis
gaya bahasa di mana kedua kegiatan tersebut disatukan seperti ini, ‘berjanji (bernazar) untuk
mempersembahkan kurban sembelihan’. (Lihat NET dan catatan kaki keempat untuk ayat ini.) Pada
waktu keajaiban yang diceritakan dalam ayat 15 terjadi, kemungkinan besar para awak kapal tidak
mempunyai binatang di dalam kapal itu yang dapat dipersembahkan. * 2:1-2 seperti penulis
Mazmur berkata Banyak orang sudah bertanya kenapa— kalau menurut ayat 1 dan 10 Yunus masih
di dalam perut ikan besar— dia berdoa seperti sudah diselamatkan dari bahaya maut? Salah satu
jawaban yang baik adalah bahwa dia mengutip dari pengalaman penulis Mazmur. Walaupun doa
Yunus tidak mengutip persis seperti ayat-ayat di Mazmur, tetapi terdapat kemiripan frasa dengan
Mzm. 2:9; 3:8; 18:4-6; 22:22-28; 32:5; 42:5-8; 50:13-17; 66:13-15; 69:1-2, 5-6, 13-15; 116:3-5. Untuk
informasi lebih lanjut, lihat artikel olehBobDeffinbaugh, “ThePsalmof theProdigal Prophet.” † 2:4
baris 4b Baris ini bisa diterjemahkan sebagai pernyataan keyakinan Yunus, “namun aku pasti akan
lagi melihat Rumah-Mu yang kudus.”
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dan doaku sampai kepada-Mu, ke dalam Rumah-Mu yang kudus.
8 Sia-sia saja ketika orang-orangmenyembah berhala-berhala,

karenamerekameninggalkan Engkau yangmengasihi mereka dengan
setia.

9 Tetapi aku akan menyanyikan syukur dan mempersembahkan kurban
kepada-Mu.

Semua janjiku pasti aku akan lakukan, ya TUHAN Penyelamatku!’ ”
10 Kemudian TUHAN memerintahkan ikan itu supaya memuntahkan

Yunus ke darat.

3
Pertobatan pendudukNiniwe

1 Untuk kedua kalinya TUHAN berbicara kepada Yunus, 2 “Pergilah ke
Niniwe, kota besar itu, dan sampaikanlah kepada penduduknya pesan yang
Aku berikan kepadamu.” 3 Kali ini Yunus menaati perintah TUHAN untuk
pergi ke sana. Kota Niniwe sangat besar karena butuh waktu tiga hari bagi
seseorang untukmelintasi kota itu dengan berjalan kaki.

4 Yunus memasuki kota itu dan sesudah berjalan sepanjang hari, dia
mulaimenyampaikan pesanAllah, katanya, “Empat puluh hari lagi, Niniwe
akan dibinasakan!” 5 Penduduk Niniwe menjadi percaya dengan pesan Al-
lah yang disampaikan oleh Yunus. Mereka memutuskan untuk berpuasa—
baik orang besarmaupun orang kecil, memakai kain karung untukmenun-
jukkan bahwamerekamenyesali dosa-dosamereka.

6 Setelah raja Niniwe mendengar kabar itu, dia langsung turun dari
takhtanya. Dia melepaskan jubah kerajaannya dan memakai kain karung,
lalu dia dudukdi atas abu sebagai tandapenyesalannya atas dosanya. 7Lalu
Raja dan para menteri mengeluarkan perintah untuk diumumkan kepada
seluruh penduduk Niniwe sebagai berikut,

“Semua orang, sapi, domba dan ternak lainnya dilarang makan dan
minum. 8 Semua orang dan binatang harus memakai kain karung.
Sebagai tanda penyesalan, kamu masing-masing harus berdoa dengan
sungguh-sungguh kepada Allah dan harus bertobat dari segala keja-
hatanmu— termasuk kekerasan terhadap orang lain. 9 Siapa tahu?
Mungkin dengan demikian Allah akan mengubah keputusan-Nya dan
murka-Nya akan reda sehingga kita tidak jadi binasa.”
10 Ketika Allah melihat penduduk Niniwe sungguh-sungguh menyesal

dan tidak melakukan perbuatan jahat lagi, maka Allah berhenti marah
kepada kota Niniwe dan membatalkan keputusan-Nya untuk membi-
nasakanmereka.

4
Yunusmarah karena kebaikan hati Allah kepada pendudukNiniwe

1 Yunus menjadi sakit hati dan sangat marah karena Allah tidak jadi
membinasakan Niniwe. 2Beginilah doa Yunus kepada TUHAN, “Ya TUHAN,
dulu waktu masih di negeriku aku sudah menyangka bahwa Engkau akan
melakukan hal seperti ini! Itulah sebabnya aku melarikan diri ke Tar-
sis. Engkau Maha Pengasih, berbelas kasihan, panjang sabar, dan setia
kepada janji-janji-Mu. Ketika orang melakukan kejahatan, Engkau tidak
cepat marah dan selalu siap mengubah rencana sehingga mereka tidak
jadi dihukum. 3 Jadi, sekarang ya TUHAN, karena Engkau tidak jadi mem-
binasakan Niniwe, cabut sajalah nyawaku! Karena lebih baik aku mati
daripada hidup!”
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4 Lalu TUHAN berkata, “Pantaskah kamu marah karena Aku tidak mem-
binasakan Niniwe?!”

5LaluYunuspergi ke sebelah timurkota itudanmembangunpondokkecil
di situ lalu dudukberteduhdi bawahnya sambilmenunggudanmelihat apa
yang akan terjadi pada kota itu. 6Kemudian TUHAN Allah menumbuhkan
tanaman yang merambat untuk melindungi kepala Yunus dari sinar mata-
hari untuk membuat dia merasa lebih nyaman. Yunus pun sangat senang
dengan tanaman itu. 7 Akan tetapi keesokan harinya sebelum matahari
terbit, Allah mengirim seekor ulat untuk melubangi batang tanaman itu
sampai membuatnya layu. 8 Ketika matahari terbit, Allah mengirimkan
angin yang sangat panas yang bertiup dari arah timur. Karena sinar
matahari yang sangat panas itu, maka Yunus lemas dan hampir pingsan.
Yunus inginmati dan berseru, “Lebih baik akumati daripada hidup!”

9Maka Allah menjawab kepada Yunus, “Pantaskah kamu marah karena
tanaman itu layu?”
Jawab Yunus, “Ya, sepantasnyalah aku sangat marah sampai mati!”
10 Tetapi TUHAN berkata kepadanya, “Kamu sendiri peduli kepada tana-

man yang merambat itu bukan? Meskipun sama sekali tidak kamu tanam
atau pelihara, yang tumbuh hanya dalam satu malam kemudian layu pada
malamberikutnya. 11BagaimanaAku tidakmengasihani Niniwe, kota yang
besar itu dengan penduduknya yang lebih dari seratus dua puluh ribu
jiwa?! Mereka masih seperti anak-anak kecil yang belum dapat membe-
dakan apa yang baik dan yang jahat. Dan juga terdapat sangat banyak
ternak di situ.”
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Injil Matius
Daftar nenekmoyang Kristus Yesus✡

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

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

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

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

17 Jadi, 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, tunangan Maria, adalah seorang yang
jujur dan baik hati. Ketika Maria memberitahukan tentang kehamilannya
kepada Yusuf, dia tidak mau mempermalukan Maria di depan umum
dengan mengatakan bahwa Maria sudah melakukan percabulan. Jadi, dia
berencanamemutuskan pertunangannya denganMaria secara diam-diam.

20 Tetapi waktu Yusuf sedang memikirkan hal itu, datanglah malaikat
TUHAN kepadanya dalam mimpi. Malaikat itu berkata, “Yusuf, keturunan
✡ 1: Luk. 3:23-38 * 1:2-6 Daftar nenek moyang Kristus Daftar ini diberikan tanpa pengulangan
setiap nama. Jika diurutkan dari atas, maka nama berikutnya adalah nama anaknya. † 1:7-11
Yekonya Nama lainnya adalah Yoyakin. ‡ 1:12-16 Kristus adalah kata yang berasal dari bahasa
Yunani yang artinya ‘yang diurapi’. Dalam bahasa Ibrani, istilah yang sama disebut ‘Mesias’. Istilah
ini menunjukkan jabatan, seperti kata ‘camat’ atau ‘gubernur’. Pada zaman Perjanjian Lama setiap
raja diurapi oleh nabi dengan minyak zaitun sebagai tanda dipilih dan disahkan oleh Allah. Dan
setiap imam dan nabi pada zaman itu juga diurapi. Yesus pantas disebut ‘Yang Diurapi’ karena
Dia mempunyai jabatan sebagai nabi, Raja Agung, dan Imam Agung kita (Ibr. 4-10). Karena
beberapa nubuatan dalam buku para nabi dan Mazmur, secara umum pada zaman Yesus orang
Yahudimengetahui arti dari ‘Kristus’ sebagai Raja Penyelamat yangAllah janjikan, yang akanberasal
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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Daud, janganlah takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena anak
yang di dalam kandungannya itu berasal dari Roh Kudus. 21 Maria akan
melahirkan seorangAnak laki-laki. Dankamuakanmemberi namakepada-
Nya ‘Yesus’,§ karena Dia yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa-
dosamereka.”

22Ternyata Allah sedangmengatur semuahal itu terjadi supayamenepati
apa yang pernah dikatakan Allahmelalui nubuatan nabi-Nya,
23 “Seorang perawan akanmengandung danmelahirkan seorangAnak laki-

laki, dan Dia akan dinamakan Imanuel.”✡
(Nama Imanuel berarti, “Allah bersama dengan kita.”) 24 Lalu Yusuf ban-
gun dari tidurnya dan melakukan apa yang dikatakan malaikat TUHAN
itu kepadanya— yaitu segera menikahi Maria. 25 Namun, 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 pemerintahan
kerajaan besar Roma. Kemudian datanglah beberapa orang peramal bin-
tang* dari negeri yang jauh di sebelah timur Yerusalem. 2Mereka bertanya-
tanya, “Dimanakah Anak yang baru lahir itu— yaitu dia yang akanmenjadi
Raja orang Yahudi? Karena kami sudah melihat satu bintang muncul di
sebelah timur yang adalah tanda kelahiran-Nya. Jadi kami pun datang
untuk menyembah Dia.” 3 Ketika Raja Herodes mendengar berita tentang
seorang raja orang Yahudi yang baru lahir itu, dia menjadi marah karena
merasa tersaingi. Dan seluruh penduduk Yerusalem pun menjadi tidak
tenang. 4 Lalu Herodes memanggil para imam kepala dan ahli Taurat dan
bertanya kepada mereka di mana Kristus akan lahir. 5 Jawab mereka, “Di
kotaBetlehem,Yudea. KarenanabiyangsudahmenuliskanperkataanAllah
seperti ini,
6 ‘Hai penduduk Betlehem, di daerah Yehuda,

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

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

7 Kemudian Herodes mengadakan pertemuan tertutup bersama para
peramal bintang itu. Dengan demikian dia mendapatkan keterangan
yang tepat dari mereka tentang kapan bintang itu muncul pertama kali.
8KemudiandiamenyuruhmerekakeBetlehemdanberkata, “Pergidancari-
lah keterangan yangpasti tentangAnak itu. Dan setelah kalianmenemukan
Dia, beritahukanlah kepadaku, supaya saya pun datangmenyembah-Nya.”

9-10 Sesudah pertemuan itu, para peramal bintang itu pun pergi. Saat
merekamelihat lagi bintang itu sedangnaikdi sebelah timur,mereka sangat
bersukacita. Lalu cahaya bintang itumengarahkanmereka dan berhenti di
atas rumah di mana Anak itu berada.
§ 1:21 YesusNamaYesus dalambahasaYunani adalah samadengannamaYosuadari bahasa Ibrani.
Kedua nama itu berarti “TUHAN menyelamatkan.” ✡ 1:23 Yes. 7:14 * 2:1 peramal bintang
Orang-orang ini kemungkinan anggota kelompok agama yang mempunyai pendidikan tinggi, dari
daerah yang sekarang disebut Iran. Mereka mengunjungi Yesus ketika Dia berumur antara empat
puluh hari (Luk. 2:22) sampai dua tahun (Mat. 2:16). ✡ 2:6 Mik. 5:2
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11 Lalu masuklah mereka ke dalam rumah, tempat di mana Anak itu
berada. Merekamelihat Anak itu bersamaMaria, ibu-Nya, lalu berlutut dan
menyembah Anak itu. Mereka membuka kantong-kantongnya dan mem-
persembahkan berbagai hadiah kepada Anak itu— yaitu emas, kemenyan,
danmur.†

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 keMesir. Tinggallah di sana sampai aku datang
lagimembawapesankepadamuuntukkembali. KarenaHerodesberencana
mencari Anak itu untukmembunuh Dia.”

14 Pada malam itu juga Yusuf bangun dan pergi menuju Mesir bersama
Maria dan Yesus. 15 Mereka tinggal di Mesir sampai Herodes meninggal.
Dengandemikian tepatlahapayangdikatakanAllahmelaluinabi-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. 17 Lalu
tepatlah apa yang dikatakan Allahmelalui Nabi Yeremia,
18 “Terdengar suara di kota Rama,

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

Rahel menangisi anak-anaknya,
dan dia tidakmau dihibur,
karena anak-anaknya sudahmati.”§

Yusuf danMaria kembali dariMesir
19 Sesudah Herodes meninggal, Yusuf dan keluarganya masih berada di

negeri Mesir. Lalu malaikat TUHAN datang lagi kepadanya dalam mimpi.
20 Malaikat itu berkata, “Bangunlah dan pergilah kembali ke tanah Israel
bersama Yesus danMaria! Karena orang-orang yang berusaha membunuh
Dia sudahmeninggal.”

21 Lalu Yusuf bangun dan langsung berangkat dengan mereka ke tanah
Israel. 22 Tetapi waktu Yusuf mendengar bahwa yang menggantikan Raja
Herodes adalah Arkelaus, dia takut kembali ke provinsi Yudea. Arkelaus
adalah putra dari Raja Herodes sendiri. Lalu Yusuf mendapat petunjuk
† 2:11 kemenyan danmur Kemenyan adalah getah kayu yang kalau dibakar asapnya sangat berbau
harum. Getah itu mahal dan sering dibakar oleh para imam Yahudi sebagai persembahan kepada
Allah. Mur adalah minyak wangi yang mahal. Minyak itu dipakai menyiapkan mayat untuk
dikuburkan. Minyak itu bisa juga dicampur dengan air anggur lalu diminumuntukmengurangi rasa
sakit. ‡ 2:15 Kutipan Matius mengutip dari Hos. 11:1. Dalam konteks Hosea, dia memikirkan
tentang semua umat Israel sebagai ‘anak Allah’, jadi ayat itu bisa diterjemahkan dalamkonteksmasa
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 termasukdaerah luas Betlehemdanhanya limakilometer di sebelahutara
dari Yerusalem.
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lagi melalui mimpi, sehingga dia membawa mereka ke provinsi Galilea.
23 Jadi mereka pergi ke kota yang bernama Nazaret dan tinggal di sana.
Dengan demikian apa yang dikatakan Allah melalui para nabi ditepati—
yaitu “Waktu Kristus datang, Dia akan disebut ‘Orang Nazaret.’ ”

3
Yohanes Pembaptis menyiapkan umat Allah untuk kedatangan Yesus✡

1 Waktu Yesus sudah menjadi dewasa di Nazaret di provinsi Galilea,
Yohanes Pembaptis memulai pelayanannya di daerah padang gurun di
Yudea. Kepada orang-orang yang datang kepadanya dia berkhotbah
2 seperti ini, “Bertobatlah dari dosa-dosamu, karena tidak lama lagi Allah
akandatangmendirikankerajaan-Nya*di dunia ini.” 3SebenarnyaYohanes
ini adalah orang yang Nabi Yesayamaksud waktu dia bernubuat,†
“Nanti akan ada orang yang berseru-seru di padang gurun seperti ini:

‘Mari kitamenyiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan! Danmarilah
kita bersiap-siap untuk bertemu dengan Dia!’ ”‡

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

7 Tetapi pernah terjadi juga bahwa banyak orang dari kelompok agama
Yahudi yang disebut Farisi§ dan Saduki* yang ikut datang untuk dibaptis.
WaktuYohanesmelihat hal itu, diamenegurmereka, “Hai kalian keturunan
ular berbisa! Kalian pikir hanya dengan dibaptis kalian bisa melarikan
diri dari hukuman Allah yang segera akan datang! 8Kalau kalian sungguh-
sungguh sudah bertobat, tunjukkanlah hal itu melalui cara hidup kalian
masing-masing. 9Dan janganlah berkata di dalam hatimu, ‘Saya akan luput
✡ 3: Mrk. 1:1-8; Luk. 3:1-9, 15-17; Yoh. 1:19-28 * 3:2 Allah … kerajaan-Nya Secara harfiah,
“kerajaan surga.” Kata ‘surga’ sering digunakan oleh orang Yahudi supaya tidak langsungmenyebut
Allah. † 3:3 bernubuat DalamPerjanjian Lama, bernubuat berartimengabarkan berita dari Allah
tentang peristiwa yang akan datang, atau menyampaikan suatu ajaran dari Allah. Biasanya yang
menyampaikannya adalah seorang nabi. Dalam Perjanjian Baru, ada juga karunia atau kemampuan
khusus untuk bernubuat— yaitu berbicara atau mengajar sesuai dengan apa yang diterima dari
Roh Allah. ‡ 3:3 Kutipan dari Yes. 40:3 Secara harfiah baris kedua, “Siapkanlah jalan untuk
TUHAN! Luruskanlah jalan bagi-Nya!” Para pembaca Yesaya pasal 40 dalam zaman sebelum Kristus
membaca ayat ini denganmenyebut TUHAN (yangmerujuk ke YHWH), tetapiMarkusmengutip ayat
ini dengan merujuk kepada Tuhan Yesus. § 3:7 kelompok Farisi adalah kelompok orang Yahudi
yang selalumempertahankanbahwa semuaperaturanMusa dan yang ditambah oleh nenekmoyang
orang Yahudi harus diikuti secara teliti. Oleh karena itu banyak dari mereka membanggakan diri
seperti ini, “Kami ini yang sangat berkenan dimata Allah.” Oleh karena itu juga kebanyakanmereka
juga tidak senang kepada Yesus, karena Dia tidak termasuk golongan mereka, dan mereka menjadi
iri hati karenabanyakorangmengikutiDia. YesusmenegurkelompokFarisi bersamaahli-ahli Taurat
diMat. 23 karenamereka hanya berpura-pura sebagai orang baik. * 3:7 kelompok Saduki adalah
kelompok pemimpin agama Yahudi. Mereka hanya percaya kepada kelima buku pertama dalam
Perjanjian Lama— yaitu buku-buku yang ditulis oleh Musa: Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan,
dan Ulangan. Mereka percaya bahwamanusia tidak hidup lagi sesudah kematian. Mereka menolak
adanya kehidupan sesudah kematian. Lihat Mrk. 12:18 dan Kis. 23:8.
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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 mem-
bakar pohon yang tidak pernah berbuah, seperti itu jugalah Allah sekarang
sudah siapmelenyapkan bangsa kita danmembuangnya ke dalam api!†

11 “Saya hanya membaptis orang dari antara kalian dengan air sebagai
tanda bahwa mereka bertobat. Tetapi sesudah saya akan datang Seorang
yang lebih berkuasa dari saya. Sebenarnya saya tidak layakuntukmelayani
Dia— sekalipun hanya untuk membawa sandal-Nya. Dialah yang akan
membaptis kalian masing-masing. Ada yang dibaptis dengan Roh Kudus,
dan ada pula yang dibaptis dengan api. 12 Oleh karena itu bertobatlah!
Karena dunia ini seperti ladang luas yang siap dipanen. Hasil yang baik
dan yang tidak baik akandipisahkan! KarenaDia yang datang sesudah saya
akan menghakimi dunia ini dan memisahkan setiap kalian yang jahat dari
antara orang benar. Yang benar itu akan hidup bersama-Nya. Tetapi semua
orang jahat akan dilemparkan ke dalam api neraka yang tidak pernah
padam.”‡

Yohanesmembaptis Yesus✡
13Kemudian Yesus berangkat dari Galilea ke Sungai Yordan danmeminta

Yohanes untuk membaptis-Nya. 14 Tetapi Yohanes merasa dirinya tidak
layak untuk melakukan itu, jadi dia berkata, “Seharusnya sayalah yang
dibaptis olehBapa. SungguhheranEngkaumeminta sayauntukmelakukan
itu!”

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

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

4
Yesus dicobai oleh iblis✡

1 Sesudah itu Yesus dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk
dicobai oleh iblis. 2 Dan Dia tidak makan apa-apa selama empat puluh
† 3:10 Ayat 10 Secara harfiah (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
dibuangkedalamapi.” Gambaran iniwajarbagi orangyangmendengarkankhotbahYohaneskarena
perkataan dua nabi. Di Yer. 2:21, Israel digambarkan seperti pohon anggur yang tidakmenghasilkan
buahyangbaik. DandiYeh. 15, Israel digambarkan sebagai pohonangguryang tidakbergunakarena
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
untukmemisahkan gandum dari kulit arinya. Ayat ini bisa dibandingkan denganWhy. 14:14-20 dan
Mat. 25:31-46. ✡ 3:12 Mrk. 1:9-11; Luk. 3:21-22; Yoh. 1:32-34 ✡ 4: Mrk. 1:12-13; Luk. 4:1-13
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hari empat puluh malam, akhirnya Dia sangat lapar. 3 Lalu si penggoda—
yaitu iblis mendekati-Nya dan berkata, “Kamu ini Anak Allah*— bukan?!
Jadikanlah batu-batu ini menjadi roti!”

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

melainkan tergantung dari setiap perkataan yang diucapkan oleh Al-
lah.’ ”✡

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

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

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

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

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

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

melayani Dia.
Yesusmulai pelayanan-Nya di Galilea✡

12WaktuYesusmendengarbahwaYohanes sudahdipenjarakan,makaDia
meninggalkan provinsi Yudea dan kembali ke provinsi Galilea. 13 Tetapi
Dia tidak lagi tinggal di Nazaret, melainkan di kota Kapernaum (di tepi
Danau Galilea)— yaitu di daerah Zebulon dan Naftali. 14 Yesus melakukan
itu supaya apa yang dinubuatkan olehNabi Yesaya ditepati, yang bunyinya,
15 “Dengarlah, kalian yang tinggal di daerah Zebulon dan Naftali,

yaitu daerah sepanjang jalanmenuju ke laut,
* 4:3 Anak Allah SebelumYesus dilahirkan ke dunia ini, Allah sudahmemberitahukan dalamMzm.
2:7, “Engkau adalah Anak-Ku. Hari ini Aku mengumumkan bahwa Aku adalah Bapa-Mu.” Penulis
Surat Ibrani di PerjanjianBarumengatakan (di Ibr. 1:5) bahwaayat 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 bahwa Maria mengandung Yesus bukan
karena berhubungan seks dengan Allah atau laki-laki, tetapi oleh karena kuasa Roh Kudus (Yoh.
4:24). † 4:4 tergantung dari roti saja Di negeri Palestina dan seluruh kerajaan Roma, makanan
pokok adalah roti. Jadi untuk kita di Indonesia, roti ini bisa disamakan dengan nasi. ✡ 4:4 Ul. 8:3
‡ 4:6 kamuWalaupun iblis tahu bahwa Yesus adalah Anak Allah, ‘kamu’ menggunakan huruf kecil,
karena iblis tidakmenghormati-Nya sebagaimana seharusnya. ✡ 4:6 Mzm. 91:11-12 ✡ 4:7 Ul.
6:16 § 4:10 Satanas ‘Satanas’ adalah nama iblis yang tertulis dalam bahasa Yunani di ayat ini.
Nama Satanas berasal dari bahasa Ibrani dan berarti ‘musuh’. ✡ 4:10 Ul. 6:13 ✡ 4:11 Mrk.
1:14-15; Luk. 4:14-15
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dan sampai ke seberang Sungai Yordan.
Daerah itubernamaGalilea—dimanabanyakorangyangbukanYahudi
tinggal.

16Mereka itu yang hidup dalam kegelapan,
akanmelihat terang yang besar.

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

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

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

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

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

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

Yesusmengajar danmenyembuhkan
23 Lalu Yesus pergi ke seluruh provinsi Galilea. Di situ Dia mengajar

di rumah-rumah pertemuan orang Yahudi,* memberitakan Kabar Baik
tentang kerajaan Allah, dan juga menyembuhkan semua jenis penyakit
mereka. 24 Berita tentang Dia tersebar luas dari Galilea sampai ke seluruh
provinsi Siria. Jadi orang-orang mengantar kepada-Nya banyak sekali
orang yang menderita penyakit. Orang-orang itu menderita segala macam
penyakit— termasuk yang dikuasai oleh roh-roh jahat, yang sakit ayan,
dan yang lumpuh total. Lalu semua mereka disembuhkan-Nya. 25 Oleh
karena itu banyak orang mengikuti Dia. Ada yang berasal dari provinsi
Galilea, Yudea, provinsi Sepuluh Kota,† dan juga kota Yerusalem, bahkan
dari seberang Sungai Yordan.

5
Yesusmengajar orang banyak✡

✡ 4:16 Yes. 9:1-2 ✡ 4:17 Mrk. 1:16-20; Luk. 5:1-11 * 4:23 rumah-rumah pertemuan
orang Yahudi Dalam bahasa Yunani disebut “sinagoge.” Pada zaman Perjanjian Baru, rumah-rumah
pertemuandipakai untuk pertemuanumumorangYahudi setempat, dan juga sebagai tempat berdoa
dan mendengar Firman Allah. Rumah pertemuan berbeda dari Rumah Allah yang ada di kota
Yerusalem— yang juga disebut Bait Allah. Persembahan kurban bakaran hanya dilakukan di Rumah
Allah, sedangkan rumah-rumah pertemuan dibangun di setiap kota dan kampung di mana orang
Yahudi tinggal. † 4:25 Sepuluh Kota Lihat catatan tentang Dekapolis dalam Mrk. 5:20. ✡ 5:
Luk. 6:20-23
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1Waktu Yesus melihat orang banyak yang mengikuti-Nya itu, Dia naik ke
atas bukit dan duduk di situ.* Murid-murid-Nya berkumpul di sekeliling-
Nya, 2dan Diamulai mengajar mereka,
3 “Sungguh diberkati Allah orang-orang yang tahu bahwamerekamempun-

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

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

5 Sungguh diberkati Allah orang-orang yang rendah hati,
karenamerekalah yang akanmewarisi bumi yang dijanjikan Allah.‡

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

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

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

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

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

10 Sungguh diberkati Allah orang-orang yang dianiaya karena hidup benar,
karenamereka sudahmenjadi warga kerajaan Allah.

11 “Kamu juga sungguh diberkati Allah kalau kamu disakiti, dihina, dan
difitnah karena mengikut Aku. 12 Bersukacita dan bergembiralah, karena
berkat yangbesar sudah tersediabagimudi surga. Ingatlah: Nabi-nabi yang
hidup di masa lalu juga dianiaya seperti itu.”

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

dalammakanan. Waktu memasak setiap orang senang mencampur sedikit
garam ke dalam masakannya. Tidak ada orang yang mau mencampurkan
pasir ke dalammakanan, karena pasir tidak mengandung rasa asin seperti
garam. Oleh karena itu, janganlah kalian menjadi seperti pasir, karena itu
hanya dibuang keluar lalu diinjak-injak orang. Jadilah seperti garam!*

14 “Kamu seperti terang dalam dunia yang gelap ini. Jadi kamu seperti
kota yang terletak di atas bukit. Terangnya bersinar dan kota itu tidak bisa
disembunyikan. 15 Begitu juga, tidak ada orang yang menyalakan lampu
lalu menutupnya dengan tempayan. Tetapi lampu selalu ditaruh di tempat
yang tinggi, supaya menerangi semua orang yang ada di dalam rumah.
16 Begitulah hendaknya terangmu menyinari orang lain. Maksud-Ku, biar
orang-orang lain melihat perbuatan-perbuatan baik yang kamu lakukan,
lalu memuliakan Bapamu yang di surga.”
* 5:1 dudukdi situDalamkebudayaanYahudi, para ahli Taurat dudukuntukmenyampaikan ajaran
mereka. Jadi kemungkinan besar Yesus duduk karena mau menyampaikan ajaran yang penting—
bukan karena cape sesudah naik bukit. † 5:3 kerajaan Allah Lihat catatan di Mat. 3:2. ‡ 5:5
bumi yang dijanjikan Allah Lihat Mzm. 37:10-11; 2Ptr. 3:10-13; Why. 21-22. § 5:6 melakukan …
makanatauminumSecaraharfiah, “lapardanhausakankehidupanbenar.” ✡ 5:12 Mrk. 9:50; Luk.
14:34-35 * 5:13 Ayat 13 Secara harfiah (dengan informasi tersirat) bisa diterjemahkan seperti ini:
“Kalian masing-masing seperti garam (menggambarkan pengaruh baik kalian) bagi orang-orang di
dalam dunia ini. Tetapi kalau rasa asin garam hilang, tidakmungkinmembuatnyamenjadi asin lagi.
Garam itu (menjadi seperti pasir saja) akan dibuang ke luar dan diinjak-injak orang.”
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Ajaran Yesus tentangHukumTaurat
17 “Janganlah kamu berpikir bahwa Aku datang untuk membatalkan

Hukum Taurat. Aku datang bukan untuk membatalkannya, tetapi supaya
apa yang tertulis di dalamnya ditepati. 18Ketahuilah bahwa selama masih
ada langit dan bumi, tidak ada sesuatu pun yang akan dibatalkan dari
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 yangmelanggar salah satu perintah yang terkecil pun
danmengajar orang lain juga untukmelanggarnya, dia akan dianggap yang
terkecil di dalamkerajaanAllah. Tetapi orang yangmelakukan seluruh per-
intah Hukum Taurat dan mengajar orang lain juga untuk melakukannya,
dia akan sangat dihormati di dalam kerajaan Allah. 20 Jadi Aku sungguh-
sungguh berkata kepadamu: Kalau hidupmu tidak lebih benar daripada
para ahli Taurat dan anggota-anggota kelompok Farisi,† kamu sama sekali
tidak bisa menjadi anggota kerajaan Allah.”

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

sudahmemerintahkan nenekmoyang kita, ‘Janganmembunuh’, dan ‘Siapa
saja yang membunuh harus diadili dan dihukum.’✡ 22 Tetapi Aku berkata
kepadamu: Siapa saja yangmarah kepada seseorang lain tanpa alasan yang
jujur akan dihukum Allah. Dan siapa saja yang menghina orang lain akan
menghadap pengadilan Allah. Dan siapa saja yang mengatakan kepada
seseorang lain ‘Kamu bodoh,’ pantas dibuang ke dalam api neraka.

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

25 “Dengarlah contoh ini: Kalau ada orang yang sedang mengadukanmu
ke pengadilan, sebelum sampai ke sidang pengadilan, segeralah berusaha
memulihkan hubunganmu dengan lawanmu itu. Karena kalau tidak,
mungkin dia akan melaporkanmu kepada hakim, lalu hakim akan meny-
erahkanmu kepada petugas penjara, dan kamu akan dipenjarakan. 26Apa
yangAkukatakan ini benar: Kamu tidakbisa keluar dari penjara itu sampai
kamu membayar lunas semua utangmu dan denda yang ditetapkan oleh
hakim itu!”

Ajaran Yesus tentang dosa perzinaan
27 “Setiap kita sudah diajarkan oleh guru-guru agama kita bahwa Musa

sudah memberikan perintah, ‘Jangan berzina.’✡ 28 Tetapi Aku berkata
kepadamu: Laki-laki siapa saja yang hanya memandang perempuan saja
dengan hawa nafsu dan ingin berhubungan seks dengannya, berarti dia
sudah berzina dengan perempuan itu di dalam hatinya. 29 Kalau matamu
menyebabkan kamu berdosa— bahkan matamu yang paling baik, cungkil
dan buanglahmatamu itu! Lebih baik kamu kehilangan salah satu anggota
tubuhmu daripada kamu dibuang ke dalam neraka dengan tubuh yang
lengkap. 30 Begitu juga, kalau tanganmu menyebabkan kamu berdosa—
bahkan tanganmu yang paling kuat, potong dan buanglah tanganmu itu!
† 5:20 kelompok agama Farisi Lihat catatan di Mat. 3:7. ✡ 5:21 Kel. 20:13; Ul. 5:17 ✡ 5:27 Kel.
20:14; Ul. 5:18
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Lebih baik kamu kehilangan salah satu anggota tubuhmu daripada kamu
masuk ke dalam neraka dengan tubuh yang lengkap.”

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

yang menceraikan istrinya harus memberikan surat cerai kepadanya.’✡
32Tetapi Aku berkata kepadamu: Satu-satunya alasan seorang suami boleh
menceraikan istrinya adalah kalau istrinya itu sudah terbukti berzina.
Karena kalau istrinya tidak berzina dan suaminyamenceraikannya karena
hal lain, berarti suaminya seolah-olah mendorong istrinya itu untuk berz-
ina. Karena kalau istrinya itu kawin lagi, di hadapan Allah pasangan baru
itu dianggap berzina. Dan juga setiap laki-laki yang kawin dengan perem-
puan yang sudah diceraikan sedang berzina dalam pandangan Allah.”

Ajaran Yesus tentang sumpah dan perjanjian
33 “Setiap kita juga sudah diajarkan tentang perintahMusa kepada nenek

moyang kita: ‘Kalau kamu berjanji atas nama TUHAN untuk melakukan
sesuatu, jangan sampai kamu tidak menepati apa yang kamu janjikan
itu. Tepatilah segala sesuatu yang sudah kamu janjikan dengan menyebut
nama TUHAN.’✡ 34 Tetapi Aku berkata kepadamu: Janganlah sama sekali
menyebut sesuatu apa pun sebagai saksi untuk menguatkan sumpahmu.
Janganlahmenyebut demi surga, karena itu tempat takhtaAllah. 35Dan jan-
ganmenyebut demi bumi, karena bumimerupakan tempat Allahmenaruh
kaki-Nya ketika Dia duduk di atas takhta-Nya. Dan juga tidak boleh menye-
but demi Yerusalem, karena itu adalah ibukota Raja Mahabesar. 36Bahkan
tidak boleh menyebut kepalamu sendiri sebagai saksi atas perjanjianmu,
karenakamu tidak sanggupmembuat sehelai saja pundari rambutmumen-
jadihitamatauputih. 37 Jadi biarlahkamuhanyaberkata, ‘ItuBenar’—kalau
hal itu benar, atau ‘Itu Salah’— kalau hal itu salah. Janganlah menambah
sesuatu apa pun untuk menguatkan sumpah atau perjanjianmu, karena
semua tambahan lain berasal dari iblis.”

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

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

Kasihilah orang-orang yangmemusuhimu✡
✡ 5:30 Mat. 19:9; Mrk. 10:11-12; Luk. 16:18 ✡ 5:31 Ul. 24:1 ✡ 5:33 Im. 19:12; Bil.
30:2; Ul. 23:21 ✡ 5:38 Kel. 21:24; Im. 24:20 ‡ 5:40 baju … 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 kilometerDi semuaprovinsi dimanapemerintahanRoma
menjajah penduduknya, setiap tentara Roma diperbolehkan untuk memerintahkan masyarakat
untuk memikul barang apa saja sejauh ‘satu kilometer’. Yang diterjemahkan ‘satu kilometer’, secara
harfiah “satumil.” ✡ 5:42 Luk. 6:27-28, 32-36
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43 “Setiap kita juga sudah diajarkan, ‘Kasihilah saudara-saudari kita
sebangsa,✡ tetapi kita boleh membenci bangsa lain yang memusuhi
kita.’ 44 Tetapi Aku berkata kepadamu: Kasihilah orang-orang yang
memusuhimu, dan berdoalah bagi setiap orang yang menganiaya kamu.
45 Karena kalau kamu berbuat demikian, kamu sedang mengikuti teladan
Bapamu* yang di surga. Karena Dia sangat baik kepada semua orang.
Misalnya, dengan matahari Dia menyinari orang-orang yang baik maupun
yang jahat. Dan ketika hujan turun, Dia menolong orang-orang yang
hidupnya benar maupun yang hidupnya tidak benar. 46Kalau kamu hanya
mengasihi teman yang mengasihimu saja, jangan berharap bahwa Allah
akan memberikan upah kepadamu atas kasihmu itu. Karena para penagih
pajak dan orang-orang berdosa yang lain† pun mengasihi siapa saja yang
mengasihi mereka. 47 Dan kalau kamu hanya memberi salam kepada
teman-temanmu saja, jangan sangka bahwa Allah 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 akanmenjadi sempurna,
sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna.”

6
Ajaran Yesus tentang caramelakukan perbuatan baik

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

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

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

sebagai orang baik. Karenamereka suka berdirimemamerkandirinya den-
gan berdoa di depan umum— di dalam rumah-rumah pertemuan maupun
di simpang-simpang jalan. Sungguh benar yang Aku katakan ini: Hanya
itu sajalah upah mereka. 6Tetapi waktu kamu berdoa, masuklah ke kamar
rumahmu yang paling dalam, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Ba-
pamuyangadadi tempatyang tersembunyi itu. DanBapamu—yangmelihat

✡ 5:43 Im. 19:18 * 5:45 mengikuti teladan Bapamu Secara harfiah, “menjadi anak Bapamu.”
† 5:46 penagihpajakdan…yang lainPadazamanYesus, Israel dijajaholehkerajaanRoma. Jadi kalau
orangYahudimenjadi penagihpajak, dia dianggap sebagai orangyang 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



Matius 6:7 212 Matius 6:20

apa saja yang dilakukan di tempat yang tersembunyi, akan memberi upah
kepadamu.

7 “Dan waktu kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang yang belum
mengenal Allah. Karena mereka terus-menerus mengulangi permohonan
mereka, karena mereka menganggap bahwa Allah akan lebih menden-
garkan doa yang diulang-ulangi. 8 Jadi janganlah meniru mereka itu.
Karena Bapamu sudah tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamumem-
intanya. 9Oleh karena itu, hendaklah kalian berdoa seperti ini:
‘Bapa kami yang di surga,*

biarlah semua orangmenghormati Engkau† sebagai Allah yang kudus.
10Biarlah Engkau datang danmemerintah sebagai Raja,

dan biarlah apa yang Engkau kehendaki terlaksana di dunia ini,
sama seperti kehendak-Mu selalu terlaksana di surga.

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

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

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

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

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

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

Ajaran Yesus tentang cara berpuasa
16“Ketika kamuberpuasa, janganlahmenunjukkanmukayang sedih atau

menggosok mukamu dengan lumpur, seperti yang dilakukan orang-orang
yang hanya berpura-pura sebagai orang baik. Mereka yang melakukan hal
seperti ituhanyamaupamerdiri bahwamereka sedangberpuasa. Sungguh
benar yang Aku katakan ini: Hanya itu sajalah upah mereka. 17 Sebaliknya
kalau kamu berpuasa, sisirlah rambutmu dan cucilah mukamu seperti
biasa. 18 Dengan begitu tidak ada orang yang tahu bahwa kamu sedang
berpuasa. Tetapi hanya Bapamu yang tidak kelihatan itu yang menge-
tahuinya, karena Diamelihat segala sesuatu yang dilakukan secara tersem-
bunyi, dan Dia akanmemberi upah kepadamu.”

Tidak bisamenjadi hamba Allah dan sekaligusmenjadi hamba uang✡
19“Janganlahkumpulkanharta bendabagi dirimu sendiri di dunia ini—di

mana ngengat dan karat akanmerusakkan harta bendamu itu, dan pencuri
bisamembongkar sertamencurinya. 20Sebaliknya kumpulkanlah hartamu

* 6:9 kalian … kami Karena Yesus menggunakan ‘kami’ dalam contoh doa ini, bisa saja pembaca
menganggap bahwa doa ini hanya dipakai untuk doa bersama dalam kebaktian. Anggapan itu salah.
Yesus dan Allah Bapa pastilah menerima dengan senang hati kalau kita berdoa dengan mengikuti
contoh dalamdoa ini dan disesuaikan dengan siapa yang berdoa. Jadi boleh berdoa, “Bapa saya yang
di surga”dan “Ampunilah saya dari semuakesalahan 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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di surga— di mana ngengat dan karat tidak bisa merusaknya, dan pencuri
tidak bisa membongkar serta mencurinya. 21 Karena di mana hartamu
berada, di situ jugalah hati dan pikiranmu berada.

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

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

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

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

28 “Misalnya tentang pakaian, kenapa kamu kuatir? Perhatikanlah tum-
buhan liar yang tidak perlu kerja keras untuk membuat pakaian bagi
dirinya sendiri. Karena Allah menjadikan tumbuhan itu untuk meng-
hasilkan 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. DanDia juga akanmenyediakanpakaian bagimu—hai kamu
yang kurang percaya kepada Allah!

31 “Jadi tidak usah kuatir seperti itu dan berkata, ‘Apakah yang akan
saya makan?’ Atau ‘Apakah yang akan saya minum?’ Atau ‘Apakah yang
akan saya pakai?’ 32 Semua hal itu selalu dikuatirkan oleh orang-orang
yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu yang di surga sudah tahu
bahwa kamu membutuhkan semuanya itu. 33 Tetapi hal yang harus kamu
utamakan adalah hidup dengan cara yang pantas dan benar sebagai warga
kerajaan Allah,‡ dan semua hal yang kamu butuhkan akan diberikan juga
✡ 6:24 Luk. 12:22-34 ✡ 6:25 Mat. 6:33 ‡ 6:33 kerajaan Allah adalah ‘pemerintahan
Allah’ atas semua orang yang taat kepada-Nya. Sebagaimana Yesus taat kepada kehendak Allah
sampai menyerahkan diri-Nya sendiri sebagai kurban persembahan, maka setiap umat Allah juga
harus menyerahkan dirinya untuk mengikuti kemauan-Nya (Mrk. 8:34; Rom. 10:9-10; 12:1-2).
Dengan 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 akanmemerintah dengan nyata di dunia ini— sebagaimana Dia selalumemerintah di
surga. Lihat Dan. 7:13-14 danMat. 6:10.
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kepadamu. 34 Jadi, tidak usah kuatir akan hari esok. Karena tiap-tiap hari
mempunyai pergumulannya sendiri. Cukuplah jalani pergumulan hari ini.
Jangan tambah lagi dengan pergumulan hari yang akan datang.”

7
Ajaran Yesus tentangmenghakimi✡

1 “Janganlahmenjadikan dirimuhakim atas kesalahan orang lain, supaya
Allah tidakmenghakimi kamu kalau kamu juga bersalah dengan cara yang
sama kepada orang lain.* 2Karena sebagaimana kamu menghakimi orang
lain, demikian juga kamu akan dihakimi oleh Allah. Dan seberat hukuman
yang kamu berikan kepada orang lain, seberat itulah hukuman yang akan
diberikan Allah kepadamu.

3-4 “Janganlah menyalahkan orang lain karena kesalahan kecil. Siapa
yang melakukan hal itu, seperti orang yang memperhatikan serbuk kayu
di mata saudaranya, sedangkan balok kayu di matanya sendiri dia tidak
perhatikan. Lalu dia dengan sombong berkata kepada saudaranya, ‘Mari
saya keluarkan serbuk kayu itu dari matamu!’ 5 Hai kamu yang hanya
berpura-pura sebagai orang baik! Keluarkanlah dulu balok kayu yang ada
dimatamusendiri. Dan sesudah itubarulahkamubisamelihat dengan jelas
dan bisa mengeluarkan serbuk kayu yang ada di mata saudaramu.”

Orang-orang yang tidak pantasmendalami ajaran tentang hal-hal rohani
6 “Janganlah kamu memberi ajaran yang suci kepada orang-orang yang

bersifat seperti anjing. Karena nanti mereka akan berbalik dan meny-
erangmu. Dan jangan melemparkan hikmat atau pengalaman rohani
kepada orang-orang yang bersifat seperti babi. Karena mereka hanya
menginjak-injaknya.”

Nasihat Yesus untuk bertekun dalam doa✡
7 “Mintalah terus kepada Allah, maka kamu akan menerimanya. Carilah

terus, maka kamu akan menemukannya. Ketuklah terus, maka pintu akan
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 setiap orang yang terus
mengetuk pintu, maka pintu itu akan dibukakan baginya.

9“Kalau anakmumintamakanan,†pastilah kamu tidak akanmemberi dia
batu— bukan?! 10 Atau kalau anakmu minta ikan, kamu pasti tidak akan
memberinya ular yang berbisa— bukan?! 11 Kalau kamu yang jahat tahu
memberikan yang baik kepada anak-anakmu, terlebih lagi Bapamu yang
di surga! Dia pasti akan memberikan yang baik kepada setiap kita yang
meminta kepada-Nya.”

Hukum yang terutama

✡ 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 padawaktu Yesusmengajar, makanan pokokmereka
adalah roti. Tim penerjemah menerjemahkan sebagai ‘makanan’ karena untuk kebanyakan orang
Indonesia, roti adalahmakanan istimewa dan bukanmakanan pokok.
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12 “Perlakukanlah setiap orang seperti yang kamu inginkan dia lakukan
kepadamu, karena itulah inti yangdiajarkanolehHukumTaurat danajaran
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 danmudah dilewati, dan
banyak orang yangmasukmelalui gerbang itu. 14 Sedangkan pintumenuju
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

merekadatang kedalampersekutuanmu, dia akanberkata, ‘Saya juga sama
seperti kalian— anak domba Allah.’ Padahal dia serigala yang berbahaya.
16Kalian bisamengenal nabi-nabi palsu dari ajaran dan perbuatanmereka.
Sebagaimana buah anggur atau buah ara tidak dihasilkan dari tumbuhan
liar yang berduri, begitu juga orang jahat tidak bisa menghasilkan hal-hal
yang baik. 17 Demikian juga setiap pohon yang baik akan menghasilkan
buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak baikmenghasilkan buah yang
tidak baik. 18 Pohon yang baik tidak bisa menghasilkan buah yang tidak
dapat dimakan, dan pohon yang tidak baik tidak bisa menghasilkan buah
yang baik. 19 Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan
ditebang dan dibakar. 20 Begitu jugalah kalian akan mengenali nabi-nabi
palsu itu dari ajaran dan perbuatanmereka.

21“Bukan setiaporangyangmemanggil-Ku, ‘Tuhan, Tuhan’, akanmenjadi
warga kerajaan Allah.‡ Tetapi yang akan menjadi warga kerajaan Allah
adalah setiap orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga.
22 Pada Hari Pengadilan banyak orang akan berkata kepada-Ku, ‘Tuhan,
Tuhan, kami sudahbernubuat atasnama-Mu. Dandenganmenyebutnama-
Mu kami sudah mengusir setan-setan serta melakukan banyak keajaiban.’
23 Tetapi pada waktu itu dengan terus-terang Aku akan menjawab mereka,
‘Hai kamu semua yang melakukan kejahatan: Pergilah dari hadapan-Ku!
Aku tidak pernahmengatakan bahwa kalian adalah sahabat-Ku.’ ”§

Orang bijak dan orang bodoh✡
24 “Oleh karena itu, setiap orang yang mendengar ajaran-Ku dan

melakukannya, dia seperti orang bijak yang membangun rumah di atas
batu yang keras dan sangat besar yang digunakan sebagai fondasinya.
25Kemudian hujan deras turun, lalu banjir air naik dan menyerang rumah
itu. Angin kencang juga bertiup menabrak rumah itu. Tetapi rumah itu
tetap berdiri tegak karena dibangun di atas fondasi batu yang keras.

26 “Tetapi setiap orang yang mendengar ajaran-Ku dan tidak melakukan-
nya, dia seperti orang bodoh yangmembangun rumahnya langsung di atas
pasir saja. 27 Lalu hujan deras turun, dan banjir air 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
✡ 7:12 Luk. 13:24 ✡ 7:14 Luk. 6:43-44; 13:25-27 ‡ 7:21 kerajaanAllah Secaraharfiah, “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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Dia tidak mengajar seperti para ahli Taurat. Dia mengajar dengan kuasa,
seperti seorang pembesar yang berhak memberi perintah yang harus di-
ikuti.

8
Yesus menyembuhkan seorang yangmenderita penyakit kulit yangmenu-

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

Dia. 2 Lalu datanglah kepada-Nya seorang penderita penyakit kulit yang
menular.* Dia sujud di hadapan Yesus dan berkata, “Tuan, kalau engkau
mau, saya yakin engkau sanggupmenyembuhkan saya.”

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

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

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

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

8 Komandan itu menjawab, “Tuan, saya tidak layak menerima engkau
di rumah saya. Tetapi saya minta engkau memberi perintah saja supaya
dia sembuh, dan pastilah dia akan sembuh. 9 Karena saya sendiri juga
seorang bawahan yang tunduk pada perintah atasan, dan ada juga banyak
tentara di bawah perintah saya. Kalau saya berkata kepada salah satu dari
mereka, ‘Pergi ke sana’, maka dia pun pergi. Dan kalau saya berkata kepada
yang lain, ‘Datang’, maka dia pun datang. Dan kalau saya katakan kepada
budak saya, ‘Lakukan ini’, maka dia punmelakukannya. Seperti itu jugalah
keyakinan saya tentang engkau, bahwa semua perintahmu akan jadi.”

10 Ketika Yesus mendengar hal itu, Dia merasa heran sekali. Lalu Dia
berkata kepada mereka yang mengikuti Dia, “Yang Ku-katakan ini benar:
✡ 8: Mrk. 1:40-45; Luk. 5:12-16 * 8:2 penyakit kulit yang menular Penyakit kulit yang
dimaksudkan tidak sama dengan penyakit yang disebut ‘kusta’ pada zaman sekarang. Menurut
Hukum Taurat para penderita penyakit kulit semacam ini dianggap najis. Mereka tidak boleh
mendekati orang-orang sehat, tidak boleh masuk rumah pertemuan Yahudi, dan harus tinggal di
luar kampung atau kota. Lihat Im. 13. † 8:3 menjamah Karena peraturan-peraturan dalam
Hukum Taurat tentang penderita penyakit kulit yang menular, orang sehat jarang bersentuhan
dengan penderita penyakit kulit. Tetapi di ayat ini Yesus menjamah orang sakit ini. Memang Dia
tahu bahwa orang itu akan sembuh. ‡ 8:4 perintah Musa … penyakit kulit Yang Musa tuliskan
tentangkesembuhandari penyakit kulit terdapatdalamIm. 14:1-32. Kalau imamsudahsetujubahwa
orang itu sembuh, orang itu harus datang membawa dua ekor burung yang hidup ke Rumah Allah,
supaya imam-imamdi situ bisamembuat upacara pembersihan dari penyakit kulit. Upacara dengan
persembahan seperti ini tidakdilakukandi rumah-rumahpertemuandi kampung-kampungmereka.
✡ 8:4 Luk. 7:1-10; Yoh. 4:43-53 § 8:5 komandan kompi Romawi Secara harfiah dalam bahasa
Yunani, kata yang diterjemahkan ‘komandan kompi’ berarti ‘pemimpin dari seratus tentara’.
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Di antara bangsa Israel belum pernah Ku-temukan seorang pun yangmem-
punyai keyakinan sebesar keyakinan orang ini. 11Aku berkata kepadamu:
Pada waktu Allah mulai memerintah segala sesuatu sebagai Raja, akan
diadakan pesta besar. Banyak sekali orang akan datang dari segala tempat
di bumi— bahkan dari ujung timur dan barat. Lalumereka akan duduk dan
makan bersama nenek moyang kita Abraham, Isak, dan Yakub. 12 Padahal
banyak orang Israel, yang karena nenek moyang mereka memang sudah
diundangmasuk ke dalam kerajaan itu, tetapi mereka akan dibuang keluar
ke tempat yang paling gelap. Dan di sanalah mereka akan menangis serta
sangat menderita.”*

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

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

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

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

danmenyembuhkan penyakit kita.”✡
Tentang keputusan untukmengikut Yesus✡

18Waktu Yesusmemperhatikan orang banyak yang ada di sekeliling-Nya,
Dia berkata kepada murid-murid-Nya, “Mari kita berangkat ke seberang
danau.” 19Lalu seorang ahli Taurat datang kepada-Nya dan berkata, “Guru,
saya akan ikut Guru kemana pun Guru pergi.”

20Yesus berkata kepadanya, “Anjing hutanmempunyai liang dan burung
mempunyai sarang, tetapi Aku— yang adalah Anak Manusia,† tidak mem-
punyai tempat untuk beristirahat.”

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

22TetapiYesusberkatakepadanya, “IkutlahAkusekarang, danbiarkanlah
orang-orangyangmati secara rohanimenunggukematian sesamamereka!”
* 8:12 sangatmenderita Secara harfiah, “kertak gigi.” ✡ 8:13 Mrk. 1:29-34; Luk. 4:38-41 ✡ 8:17
Yes. 53:4 ✡ 8:17 Luk. 9:57-62 † 8:20 Anak Manusia Waktu Yesus tinggal di dunia, Dia
seringmenyebut diri-Nya “AnakManusia.” Tetapi arti istilah ini bukanmengarah kepada kata ‘anak’.
Dalam bahasa Ibrani, ‘anak manusia’ berarti ‘manusia biasa’. Yesus menyebut diri-Nya seperti itu
untukmengingatkan para pendengar-Nya tentang apa yangNabi Daniel saksikan dalampenglihatan
tentang Raja Penyelamat. (Dan. 7:13-14) Karena Daniel melihat Yesus di surga dalam bentuk seperti
‘anak manusia’— maksudnya dalam bentuk ‘manusia biasa’, waktu Allah melantik Dia sebagai Raja
atas semuayangada. Dalampenerjemahan ini, ‘yaituAku’ seringditambah supaya jelas bahwaYesus
sedang berbicara tentang diri-Nya sendiri. ‡ 8:21 mati lalu dikuburkan Secara harfiah ayat ini
berkata, “Ijinkanlah sayapergi dahuluuntukmenguburkanbapakku.” Ayat ini diterjemahkan sesuai
kebudayaan Yahudi dan tafsiran bahwa bapaknya belum meninggal. Ternyata kewajiban kepada
keluarganya lebih penting daripada mengikut Yesus. Ada juga yang berkata bahwa orang itu mau
terimawarisannya sebelummengikut Yesus.
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Yesusmenghentikan badai✡
23 Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan berangkat ke seberang danau

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

26 Jawab Yesus, “Kenapa kalian begitu ketakutan? Kalian kurang yakin
kepada-Ku!” Lalu Dia berdiri dan memerintahkan angin kencang dan
ombak itu untuk berhenti. Maka angin pun berhenti dan danau pun
menjadi tenang sekali.

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

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

orang yang dikuasai setan-setan datang menemui Dia. Kedua orang itu
tinggal di lokasi perkuburan,* danmereka begitu berbahaya sehingga tidak
seorang pun berani lewat ke sana. 29 Kedua orang itu berteriak kepada-
Nya, “Hei Anak Allah! Kenapa engkau†mengganggu kami? Apakah engkau
datang untukmenyiksa kami sebelumwaktu yang ditentukan Allah?”

30Tidak jauhdari situ ada sekelompokbesar babi sedangmakan. 31Setan-
setan itu minta berulang kali kepada-Nya, “Kalau engkau mengusir kami
keluardari keduaorang ini, izinkanlahkamimasukkedalambabi-babi itu.”

32 Kata-Nya, “Pergilah!” Lalu setan-setan itu pergi dari kedua orang itu
danmemasuki babi-babi itu. Dan semuababi itu lari dan terjundari pinggir
jurang ke dalam danau, lalu mati tenggelam. 33 Para penjaga babi itu lari
ke kota danmenceritakan apa yang sudah terjadi dengan babi-babi itu dan
kedua orang yang dulu dikuasai setan-setan itu. 34 Lalu seluruh penduduk
kota keluar untuk menemui Yesus dan mereka memohon dengan sangat
supaya Dia meninggalkan daerahmereka.

9
Yesusmenyembuhkan orang lumpuh di Kapernaum✡

1 Sesudah itu Yesus dan murid-murid-Nya naik ke dalam perahu dan
menyeberangi danau untuk kembali ke kota-Nya sendiri. 2 Ketika mereka
tiba, beberapa orangmembawa kepada-Nya seorang yang lumpuh dan ter-
baring di atas kasur. Waktu Yesus memperhatikan bahwa mereka percaya
penuh bahwa Dia berkuasa untuk menyembuhkan orang lumpuh itu, Dia
berkata kepadanya, “Hai pemuda, kuatkanlah hatimu. SekarangAku sudah
mengampuni dosa-dosamu.”

✡ 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 tenggaraDanauGalilea. Daerah itu juga disebut Gerasa. * 8:28 lokasi perkuburan
Pada waktu itu orang Yahudi sering menguburkan mayat orang di gua atau di ruangan kecil yang
digali di dalam gunung batu. Kejadian ini banyak berbicara tentang hal-hal yang najis— roh jahat,
kuburan, babi, dan daerah orang yang bukan Yahudi. Ini semua dianggap najis oleh orang Yahudi.
† 8:29 engkau Huruf kecil dipakai di sini sebagai kata ganti untuk nama Yesus. Walaupun roh-roh
jahat itu tahubahwaYesus adalahAnakAllah,mereka tidak sesungguhnyamenghormati dan tunduk
kepada-Nya (Yak. 2:19). ✡ 9: Mrk. 2:1-12; Luk. 5:17-26
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3 Beberapa orang ahli Taurat yang mendengar perkataan Yesus itu
berpikir dalam hati mereka seperti ini, “Orang ini menghina Allah!”*

4 Tetapi Yesus mengetahui apa yang mereka pikirkan, jadi Dia berkata
kepada mereka, “Kalian sudah salah dengan memikirkan hal yang jahat
tentang Aku di dalam hati kalian! 5 Tentu kalian sulit menerima ketika
Aku berkata kepada orang lumpuh ini, ‘Aku sudah mengampuni dosa-
dosamu.’ Apakah lebih mudah bagi kalian menerima kalau Aku berkata
kepadanya, ‘Bangunlah, angkat kasurmu dan pulanglah’?! 6 Tetapi melalui
perkataan ini Aku membuktikan kepada kalian bahwa Aku sebagai Anak
Manusia† berhak untuk mengampuni dosa manusia!” Lalu Yesus berkata
kepada orang lumpuh itu, “Bangunlah, angkat kasurmu dan pulanglah ke
rumahmu!”

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

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

sedang duduk di tempat kerja saya. Pada waktu itu saya masih bekerja
sebagaipenagihpajak.* Yesusberkatakepadasaya, “IkutlahAku!” Sayapun
berdiri danmengikut Yesus.

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

12Mendengar pertanyaan orang-orang Farisi itu, lalu jawab Yesus kepada
mereka dengan kiasan ini, “Orang sehat tidak membutuhkan dokter. Yang
membutuhkan dokter adalah orang sakit. 13 Pergi dan pelajarilah maksud
AllahketikaDiaberkata: ‘Daripadamemberikurbanhewan-hewankepada-
Ku, lebih baik kalian menunjukkan belas kasihan kepada orang lain.’✡
Begitu jugaAku. Akudatang untukmemanggil orang-orang berdosa supaya
bertobat— bukan untuk memanggil orang-orang yang merasa dirinya be-
nar.”
* 9:3 menghina Allah Caranya mereka berpikir Yesus menghina Allah ditunjukkan di Mrk. 2:7—
di mana orang-orang berpikir, “Berani sekali orang ini berkata begitu! Dia sudah menghina Allah!
Tidak seorangpunyangbolehmengampuni dosamanusia, selainAllah sendiri.” † 9:6 AnakManu-
sia Lihat catatan di Mat. 8:20. ‡ 9:8 kepada manusia Tentu waktu orang menyaksikan keajaiban
ini,merekamemujiAllahkarena sudahmemberikankuasauntukmengampuni dosadanmelakukan
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 sudahmemberikankuasakepadaparapengikut-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. Matius mempunyai nama
lain, Lewi. * 9:9 penagih pajak Lihat catatan di Mat. 5:46. † 9:10 juga dianggap orang berdosa
Semua penagih pajak dianggap orang berdosa. Lihat catatan di Mat. 5:46. ‡ 9:11 orang-orang
Farisi Lihat catatan di Mat. 3:7. ✡ 9:13 Hos. 6:6
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Yesusmenjawab pertanyaan tentang berpuasa✡
14 Kemudian murid-murid Yohanes Pembaptis datang kepada Yesus dan

bertanya, “Kamiseringberpuasa, danbegitu jugadengananggotakelompok
Farisi. Tetapi murid-murid-Mu kenapa tidak?”

15Lalu Yesus menjawab denganmemberikan contoh yang menunjukkan
persamaan, “Pasti tidak ada tamu-tamu dalam suatu pesta pernikahan
disuruh berpuasa selama pengantin laki-laki masih ada bersama mereka!
Begitu juga selamaAkumasihbersamamurid-murid-Ku,mereka tidakakan
berpuasa. Tetapi coba kalian pikir apa yang akan terjadi kalau pengantin
laki-laki ditangkap oleh yang memusuhi-Nya. Hal itulah yang akan terjadi
kepada-Ku, dan pada waktu itulahmurid-murid-Ku akan berpuasa.”

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

Yesusmenyembuhkanperempuanyangsakit pendarahandanmenghidup-
kan anak perempuan dari pemimpin orang Yahudi✡

18 Pada waktu Yesus sedang mengajarkan hal-hal itu kepada mereka,
datanglah seorangpemimpinorangYahudi. Dia sujuddihadapanYesusdan
berkata, “Anak perempuan saya baru saja meninggal. Tetapi saya mohon
datanglah ke rumahku dan letakkanlah kedua tanganmu padanya, maka
dia akan hidup kembali.”

19Kemudian Yesus berdiri dan bersama kami para murid-Nya mengikuti
pemimpin itu ke rumahnya.

20Tetapi waktu Yesus berjalan, ada seorang perempuan yangmendekati-
Nyadaribelakangdanmenyentuhrumbai jubah-Nya.† Perempuan itu terus
sakit pendarahan selama dua belas tahun. 21 Jadi dia melakukan hal itu
karena berpikir, “Kalau saya bisa menyentuh jubah-Nya saja, saya pasti
sembuh.”

22 Yesus berbalik dan melihat perempuan itu, kata-Nya, “Anak-Ku, ku-
atkanlah hatimu. Karena kamu percaya penuh kepada-Ku, kamu sudah
menjadi sembuh.” Dan pada saat itu juga dia sembuh.

23 Waktu Yesus tiba di rumah pemimpin orang Yahudi itu, Dia melihat
para peniup seruling sudah mulai memainkan musik perkabungan dan
✡ 9:13 Mrk. 2:18-22; Luk. 5:33-39 § 9:17 air anggur yang baru Air dari buah anggur yang
baru diperas disebut ‘air anggur baru’ dan rasanya manis. Air anggur baru yang disimpan dalam
waktu tertentu akanmengalami proses fermentasi. Semakin lama disimpan, kadar alkoholnya akan
semakin tinggi. Pada zaman Alkitab, yang disebut ‘anggur baru’ bisa mengandung alkohol, tetapi
tidak setinggi kadar alkohol anggur lama. * 9:17 Ayat 16-17 Dalam kedua contoh ini, Yesus
membandingkan sesuatu yang lama dengan sesuatu yang baru. Dan ajaran ini diberikan waktu Dia
ditanya tentang kebiasaan nenek moyang orang Yahudi tentang berpuasa. Ternyata, seperti kain
baru dan anggur baru, pengajaran Yesus tidak bisa disatukan dengan ajaran yang lama dari nenek
moyang. ✡ 9:17 Mrk. 5:21-43; Luk. 8:40-56 † 9:20 rumbai jubah-Nya Jubah-jubah orang
Yahudimempunyai rumbai seperti diperintahkanMusa sebagai peringatanuntukmengikuti seluruh
perintah dalamHukum Taurat. Lihat Bil. 15:37-41.
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orang banyak ribut karenamenangisi anak itu. 24LaluDia berkata, “Keluar-
lah! Karena anak ini tidakmeninggal. Dia hanya tidur saja.” Tetapi mereka
menertawakan Yesus. 25Sesudah orang banyak itu diusir keluar, Diamasuk
ke dalam kamar anak itu dan memegang tangannya. Dan anak itu pun
bangun! 26Lalu berita tentang kejadian ini tersebar ke seluruh daerah itu.

Yesus membuat dua orang buta bisa melihat dan juga setan dari si bisu
diusir-Nya

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

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

apa yang kalian percayai.” 30Dan mereka pun bisa melihat kembali! Lalu
dengan tegas Dia melarang mereka, “Jangan menceritakan kejadian ini
kepada siapa pun.” 31Tetapimereka pergi danmenceritakan berita tentang
Yesus di seluruh daerah itu.

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

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

Yesusmerasa kasihan kepada orang banyak
35 Lalu Yesus mengunjungi banyak sekali kota dan kampung. Dia men-

gajar di rumah-rumah pertemuan mereka dan memberitakan Kabar Baik
tentang kerajaan Allah. Dia juga menyembuhkan banyak orang dari segala
macam penyakit. 36Waktu Dia melihat orang banyak yang datang kepada-
Nya itu, Dia merasa kasihan sekali kepada mereka karena mereka dalam
kesusahan dan sangat membutuhkan pertolongan, seperti domba yang
tidakmempunyai gembala. 37Lalu dengan kiasan Dia berkata kepada kami
murid-murid-Nya, “Semua ladang gandum ini sudah siap dipanen, tetapi
orang yang menuainya hanya sedikit. 38Oleh karena itu, berdoalah supaya
TUHANyangpunya ladang-ladang inimengirimparapekerjauntukmenuai
gandum itu.”§

10
Yesusmengutusmurid-murid-Nya✡

1 Pada hari lain, Yesus mengumpulkan kami— kedua belas murid-Nya,
lalu Dia memberi kuasa kepada kami untuk mengusir roh-roh jahat dan
‡ 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 akanmenyembuhkanorang sakit danbuta.” Jadi kedua
orang ini sudah tahu bahwa Yesus bukan orang biasa. Lihat Yes. 29:18-19; 35:4-6; 42:6-7. § 9:38
Ayat 37-38 Untukmengerti kiasan dalam kedua ayat ini, bacalah Yoh. 4:35-38. ✡ 10: Mrk. 3:13-19;
6:7-13; Luk. 6:12-16; 9:1-6
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menyembuhkansegalamacampenyakit. 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 akan mengkhianati

Yesus.
5 Sebelum Yesus mengutus kami kedua belas rasul pergi, Dia menyuruh

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

11 “Ke mana saja kamu pergi— baik itu kota maupun kampung, carilah
seseorang yang baik hati yangmembuka pintu rumahnya bagimu. Tinggal-
lah di situ sampai kamu berangkat lagi. 12-13Waktu kamu masuk ke dalam
rumah seseorang, ucapkanlah salam kepada semua orang yang ada di
dalam rumah itu, dan mintalah supaya Allah memberi berkat ketenangan
dan perlindungan kepada mereka. Kalau mereka benar-benar orang baik,
mereka akan menerima kamu dan menerima berkat dari Allah itu. Tetapi
kalau tidak, pergilah, dan mereka juga tidak akan diberkati. 14 Siapa saja
yang tidak menerima kamu atau tidak mau mendengar apa yang kamu
ajarkan, saat kamumeninggalkan rumahataukota itu, lepaskanlahkotoran
dari kaki dan sandalmu.† 15 Yang Ku-katakan ini benar: Pada hari pen-
gadilan terakhir, para penduduk kota itu akan menerima hukuman yang

* 10:2 rasul Kata ‘rasul’ adalah terjemahan dari kata ‘apostolos’ dalam bahasa Yunani— yang
berarti orang yang diutus untuk melakukan sesuatu atas nama orang yang mengutusnya. Sering
kali rasul-rasul diutus untukmembawadanmenyampaikanberita. Dalamkeempat Injil, keduabelas
orang yang terdaftar dalam perikop ini biasanya disebut ‘murid’ Yesus. Tetapi mulai dari Kisah Para
Rasul, mereka disebut ‘rasul’. † 10:14 lepaskan kotoran Secara harfiah, “kebaskan debu.” Pada
waktu itu sudah menjadi kebiasaan orang Yahudi, kalau terpaksa melakukan perjalanan di daerah
orang yang bukan Yahudi, saat meninggalkan daerah itu, mereka membersihkan telapak kaki dan
pakaianmereka. Hal itu dilakukan karenamerekamenganggap orang yang bukan Yahudi dan tanah
mereka najis dan kotor. Yesusmenyuruhmurid-murid-Nya untukmelakukan hal yang sama kepada
orang Yahudi yang menolak ajaran dari Allah. Dengan begitu, para murid-Nya sudah menunjukkan
bahwaAllahmenganggaporang-orang yangkeras kepala seperti itu kotor. Hal itu jugamenjadi tanda
bahwa mereka akan dihukum Allah kalau mereka tidak bertobat. Lihat contoh lain tentang hal ini
dalam Kisah 18:6.
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lebih berat dari hukuman yang akan diberikan kepada penduduk Sodom
dan Gomora.”‡

Waspadalah terhadap kesusahan yang akan terjadi✡
16 “Perhatikanlah! Aku mengutus kalian ke dalam keadaan yang men-

gerikan— seperti keadaan ketika domba-domba diserang kelompok seri-
gala. Oleh karena itu, hendaklah kalian masing-masing bijak seperti ular
dan tulus seperti merpati. 17 Waspadalah! Kalian akan ditangkap dan
dibawa menghadap ke berbagai sidang pengadilan agama. Dan para
pemimpin rumah-rumah pertemuan Yahudi akan menjatuhkan hukuman
kepada kalian dengan menyuruh orang-orang untuk mencambuki kalian.
18 Dan dari antara kalian ada juga yang akan diseret menghadap para pe-
jabat pemerintah dan raja-raja karena kalian memberitakan tentang Aku.
Hal inimerupakan kesempatan bagimuuntuk bersaksi tentangAku kepada
mereka dan kepada orang bukan Yahudi yang lain. 19Apabila kamu diadili,
janganlah kuatir tentang apa yang akan kamu katakan atau bagaimana
kamu harus membela diri. Karena pada saat itu juga akan diberitahukan
kepadamu tentang apa yang harus kamu katakan. 20Karena sesungguhnya
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 dibunuh. Dan
hal yang sama akan terjadi antara bapak dengan anak kandungnya. Juga
anak-anak akan melawan orang tuanya dan menyerahkan mereka untuk
dihukum mati. 22 Dan banyak sekali orang yang akan membenci kalian
karena kalian percaya kepada-Ku,§ tetapi setiap orang yang tetap setia
kepada-Ku sampai akhir, jiwanya akan diselamatkan. 23 Kalau kalian
dianiaya di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Karena yang Ku-katakan
ini benar: Sebelum kalian selesai mengunjungi setiap kota Israel, Anak
Manusia— yaitu Aku, sudah datang kembali.

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

Takut dan hormatlah kepada Allah— bukan kepadamanusia✡
26 “Oleh karena itu, janganlah takut kepadamereka yangmenentang kita.

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

28 “Janganlah takut kepada manusia. Karena mereka hanya bisa mem-
bunuh tubuhmu, tetapi tidak bisa membunuh jiwamu. Sebaliknya takut
‡ 10:15 Sodom dan Gomora adalah dua kota yang dimusnahkan Allah karena kejahatan pen-
duduknya (Kej. 19). ✡ 10:15 Mrk. 13:9-13; Luk. 21:12-17 § 10:22 kepada-Ku Secara harfiah,
“karena nama-Ku.” * 10:24-25 Lusifer Secara harfiah, “Beelzebul.” Beelzebul adalah nama lain
untukLusifer atau iblis— yaitu pemimpin semua roh jahat. LihatMat. 9:34. ✡ 10:24-25 Luk. 12:2-9;
Mrk. 8:38
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dan hormatlah kepada Allah saja, karena Dia sanggup membinasakan
tubuh dan jiwamu ke dalam api neraka. 29 Ingatlah contoh ini: Sepasang
burung pipit dijual seharga mata uang yang termurah. Biarpun begitu,
tidak seekor pun mati tanpa sepengetahuan Bapa kita. 30 Bahkan jumlah
helai rambut di kepalamu punDia tahu. 31Oleh karena itu, janganlah kamu
merasa takut kepada mereka yang melawan kita! Karena kamu jauh lebih
penting di hadapan Bapa kita daripada banyak burung pipit.

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

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

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

anak perempuan akanmenentang ibunya,
danmenantu perempuan akanmenentang ibumertuanya.

36Bahkanpara anggota keluargadekat kalianpunakanmenjadi seperti
musuh dalam selimut.’✡

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

Allahmemberkati mereka yangmenerima kalian✡
40 “DalampandanganAllah, orang yangmenerima kalian sebagai utusan-

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

11
1 Sesudah Yesus selesai berpesan kepada kami kedua belas murid-Nya,

kami pun berpisah dan Dia pergi ke kota-kota di daerah Galilea untuk
mengajar dan memberitakan Kabar Baik dari Allah kepada orang-orang di
situ.
✡ 10:33 Luk. 12:51-53; 14:26-27; Mrk. 8:34-37 ✡ 10:36 Mik. 7:6 † 10:38 sampaimati disalibkan
Secara harfiah, “dia harus memikul salib untuk dirinya sendiri.” ✡ 10:39 Mrk. 9:41; Yoh. 13:20
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Yohanes Pembaptismengajukan pertanyaan, dan Yesusmengajar tentang
pelayanan Yohanes✡

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

4 Jawab Yesus, “Kembalilah kepada Yohanes dan ceritakanlah apa yang
sudah kalian sendiri dengar dan lihat hari ini— 5 yaitu bahwa sekarang
banyak orang buta melihat, orang-orang lumpuh berjalan, orang-orang
yang sakit kulit yang menular disembuhkan, orang-orang yang tuli bisa
mendengar, orang-orang mati dibangkitkan, dan Kabar Baik dari Allah
sedang diberitakan kepada orang-orang miskin. 6 Dan beritahukanlah
kepadanya, ‘Sungguh diberkati setiap orang yang tidakmeragukan Aku.’ ”

7 Waktu murid-murid Yohanes itu baru pergi, Yesus mulai berbicara
kepada orang banyak tentang Yohanes. Dia berkata, “Sebelum pelayanan-
Ku dimulai, kalian sudah pernah pergi jauh keluar-masuk padang gurun
untuk melihat orang lain— bukan?! Tentu kalian tidak pergi begitu jauh
untuk melihat sesuatu yang biasa saja— ya?! Karena memang orang tidak
bisa berjalan jauh hanya untuk melihat sehelai rumput yang bergoyang
karena ditiup angin. 8 Sebenarnya kalian mencari apa pada waktu itu?
Pastilah kalian tidak pergi untuk melihat seorang yang berpakaian sangat
indah! Karena orang-orang yang memakai pakaian seperti itu tidak ada
di padang gurun, tetapi di istana raja. 9 Jadi, apa yang kalian cari di sana?
Seorang nabi— bukan?! Ya, Aku katakan kepada kalian bahwa kedudukan
Yohanes jauh lebih penting daripada seorang nabi. 10 Karena dialah yang
dimaksudkan ayat Kitab Suci yangmengatakan,
‘Perhatikanlah: Aku akanmenyuruh utusan-Ku lebih dulu,

supaya dia menyiapkan jalan sebelum Akumengutus Engkau.’✡
11-12 “Pada waktu Yohanes Pembaptis mulai melayani sampai sekarang

ini, pekerjaan untukmendirikan kerajaanAllah berkembang dengan cepat,
biarpun orang-orangmenentangnya dengan kekerasan dan berusahamen-
guasainya.† YangKu-katakan ini benar: Yohanes Pembaptis lebih besar dari
semua orang yang pernah dilahirkan. Tetapi dalam kerajaan baru yang
Allah sudah mulai dirikan, semua orang yang menjadi anggota kerajaan-
Nya itu akan dianggap lebih besar dari Yohanes— bahkan orang yang
berkedudukan paling rendah sekalipun. 13Karena semua nubuatan dalam
Hukum Taurat dan buku para nabi tertuju kepada zaman sekarang ini di
mana Allah mulai mendirikan kerajaan-Nya. Dan zaman ini mulai dari
permulaan pelayanan Yohanes Pembaptis. 14 Kalau kalian siap menerima
ajaran ini, Yohanes adalah orang yang menggantikan Nabi Elia— yaitu dia
yang dijanjikan untuk datang.‡ 15Nah, buat apa telingamu itu?! Dengarlah
itu!

16 “Sekarang Aku akan memakai contoh yang menggambarkan ke-
banyakan kalian yang hidup pada zaman sekarang ini: Kebanyakan kalian
seperti duakelompokanak-anakyangbermaindi halaman. Kelompokyang
satu berseru kepada kelompok yang lain,
✡ 11:1 Luk. 7:18-35 * 11:2 Kristus Lihat catatan di Mat. 1:16. ✡ 11:10 Mal. 3:1 † 11:11-12
Ayat 12 Juga bisa diterjemahkan: Pada waktu Yohanes Pembaptis mulai melayani sampai sekarang
ini, orang-orang sangat menentang pekerjaan untuk mendirikan kerajaan Allah di dunia ini dan
berusahamenguasainya. ‡ 11:14 Elia … Dalam kitabMaleaki 4:5-6, tertulis bahwa Nabi Elia akan
datang kembali sebelumHari Pengadilan.
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17 ‘Setiap kali kamimengajak kalian bermain sesuatu,
kalian tetap tidakmau!

Kalau kamimeniup lagu tarian dengan suling,
kalian tidakmaumenari.

Tetapi waktu kami bermain pura-pura berkabung,
kalian tidakmau bermain pura-purameratap.’

18 Artinya begini: Kalian menolak pekerjaan Allah— bagaimana pun ben-
tuknya. Karena waktu Yohanes Pembaptis sedang melayani TUHAN di an-
tara kalian, dia sering berpuasa dan tidak minum air anggur. Tetapi kalian
berkata, ‘Dia dikuasai setan.’ 19Lalu AnakManusia— yaitu Aku pun datang,
danAkumakandanminumairanggur seperti orangpadaumumnya. Tetapi
kalianberkata, ‘Lihat! Diamakandanminumdengan rakus. Dia juga teman
para penagih pajak dan orang-orang berdosa lainnya.’ Meskipun begitu,
kebijaksanaan Allah selalu terbukti benar melalui hasil-hasilnya.”

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

di mana Dia melakukan lebih banyak keajaiban, karena banyak penduduk
kota-kota itu tidak mau bertobat. 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 sudahmerahasiakan ajaran-
ajaran tentangkerajaan-Mu itudari orang-orangyangbijakdanyangpunya
banyak pengetahuan, tetapi Engkau menyatakan hal-hal itu kepada siapa
saja yang bersedia menerima ajaran benar dengan hati yang polos seperti
anak-anak kecil. 26Karena benar, ya Bapa, itulah yangmenyenangkan hati-
Mu.

✡ 11:19 Luk. 10:13-15 § 11:21 sungguh-sungguh bertobat dan menangisi dosa-dosa mereka
Secara harfiah, “bertobat dengan (memakai) kain karung dan abu.” Maksudnya mereka meratapi
dosa-dosa mereka dengan sungguh-sungguh, seperti waktunya orang berkabung karena kematian
anggota keluarga dekat. Pada waktu itu mereka memakai kain kasar yang biasanya dipakai hanya
untuk karung, dan menaruh abu di kepala mereka. * 11:23 neraka Secara harfiah, “Hades”—
yaitu tempat para orang jahat sesudahmeninggal. Lihat Luk. 10:15; 16:23;Why. 20:13-14. ✡ 11:24
Luk. 10:21-22
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27 “Segala sesuatu sudah diserahkan Bapa kepada-Ku. Tidak seorang
pun mengenal Aku— yaitu Anak-Nya, kecuali Bapa. Dan tidak seorang
pun mengenal Bapa-Ku kecuali Aku dan orang-orang yang hendak Aku
perkenalkan kepada-Nya.

28 “Datanglah kepada-Ku, setiap kalian yang sudah lelah menanggung
kesusahan-kesusahan yang berat, karena Aku akan menolongmu men-
gatasi setiap kesusahanmu itu dan kamu akan merasa lega. 29 Tunduk dan
bergantunglahpada-Ku.† Belajarlah dari-Ku, karenaAku lemah lembut dan
rendahhati,maka kamupunakanmerasa lega. 30Karena kalau tundukdan
bergantung pada-Ku, bebanmu yang beratmenjadi ringan, dan beban yang
Ku-berikan pun ringan.”

12
Yesus adalah Tuhan atas Hari Sabat✡

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

3 Tetapi jawab-Nya kepada mereka, “Tentu kalian sudah tahu apa yang
terjadi ketika Daud dan orang-orang yang mengikutinya sedang lapar dan
membutuhkan makanan. 4 Daud masuk ke Kemah Allah dan menerima
roti yang setiap minggu ditaruh di Ruang Suci. Kemudian Daud mem-
bawanya kepada orang-orang yang mengikuti dia, lalu mereka memakan
roti itu. Sedangkan menurut peraturan Hukum Taurat, sebenarnya hanya
para imam saja yang boleh memakannya.✡ Tetapi, karena mereka mem-
butuhkan makanan, maka apa yang dilakukan Daud pada saat itu tidak
dianggap berdosa. 5 Dan sebagai contoh lain: Tentu kalian tahu bahwa
setiap Hari Sabat ada imam-imam yang bekerja di dalam Rumah Allah.
Tetapi pekerjaan itu tidakdianggap 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!
7DalamKitabSuciAllahberkata, ‘Daripadamemberi banyakkurbanhewan
kepada-Ku, Aku ingin kalian menunjukkan belas kasihan kepada orang
lain.’✡ Kalau kalian mengerti maksud ayat ini, tentu kalian tidak akan
menyalahkan murid-murid-Ku yang tidak bersalah. 8 Karena Aku sebagai

† 11:29 Tundukdanbergantunglahpada-KuSecaraharfiah, “Terimalahkuk-Ku.” Sebuahkukdibuat
dari kayu dan digunakan untuk menghubungkan dua sapi atau kerbau, supaya mereka kerjasama
menarik beban yang berat. Tenaga dua sapi lebih kuat untuk membajak tanah atau memindahkan
barang berat. Gambaran Yesus itu bisa ditafsirkan bahwa Dia akan turut menanggung beban-beban
kita masing-masing. Atau, bagi orang Yahudi, kuk juga bisa menggambarkan beban yang berat yang
mereka alami karena berusaha melakukan seluruh peraturan dalam Hukum Taurat. (Lihat Kis.
15:10; Gal. 5:1.) ✡ 12: Mrk. 2:23-28; Luk. 6:1-5 ✡ 12:4 Im. 24:9; 1Sam. 21:1-6 * 12:6 apa yang
sedang Allah kerjakan melalui Aku Secara harfiah, “sesuatu.” Sesuai kebiasaan orang Yahudi pada
zaman itu, Yesus tidak langsung berkata ‘Aku’, tetapi orang-orang yangmendengarkan-Nyamengerti
bahwa Dia berbicara tentang diri-Nya. Maksud Yesus, sama halnya seperti pelayanan para imam di
dalam Rumah Allah dianggap lebih penting daripada peraturan Hari Sabat, begitu juga kehadiran
Yesus di antara mereka lebih penting daripada murid-murid-Nya yang makan gandum dari ladang
pada Hari Sabat. ✡ 12:7 Hos. 6:6
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Anak Manusia adalah Tuhan yang berhak untuk menentukan apa yang
boleh dan tidak boleh dilakukan pada Hari Sabat.”

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

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

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

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

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

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

dan Dia akan memberitakan bahwa Allah akan menghakimi semua
orang yang bukan Yahudi dengan adil.

19 Dia 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, sampaiDia
menang dan terbukti adil.

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

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

dikuasai setan. Lalu Yesus menyembuhkan orang itu sehingga dia bisa
melihat dan berbicara. 23Semua orang yangmenyaksikannya sangat heran

✡ 12:8 Mrk. 3:1-6; Luk. 6:6-11 † 12:20 mematahkan harapan … Secara harfiah, “Dia tidak akan
mematahkan batang buluh yang terluka, dan Dia tidak akan memadamkan sumbu (lampu) yang
hampir padam.” ✡ 12:21 Yes. 42:1-4 ✡ 12:21 Mrk. 3:20-30; Luk. 11:14-23; 12:10
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dan berkata, “Mungkin orang ini adalah Keturunan Daud yang dijanjikan
itu.”‡

24 Tetapi waktu orang-orang Farisi mendengar hal itu, mereka berkata,
“Iblis— yaitu pemimpin semua jenis roh jahat yang juga disebut Beelzebul,§
yangmemberikankekuatankepadaYesus sehinggadiabisamengusir setan-
setan.”

25-26 Tetapi Yesus mengetahui apa yang orang-orang Farisi itu pikirkan.
Jadi Dia berkata kepada mereka, “Tidak mungkin iblis mengusir roh-roh
yang memihak kepadanya. Kalau kaki-tangan iblis terpecah-pecah dan
saling melawan, berarti kerajaan iblis akan hancur. Itu sama saja seperti
suatu negara atau kota. Kalau penduduk suatu negara atau kota saling
melawan dan berperang, berarti negara atau kota itu akan hancur. Begitu
juga, kalau perpecahan terjadi di antara anggota keluarga. 27 Tetapi se-
andainya benar, Aku mengusir setan-setan dengan kuasa iblis, berarti kita
harus bertanya, ‘Dengan kuasa siapa anggota-anggota Farisi yang lainmen-
gusir 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 tidak akan
pernah diampuni— baik pada waktu sekarang maupun pada waktu yang
akan datang!”

Kita dikenal dan akan diadili melalui perkataan kita sendiri✡
33 “Setiap orang tahu: Kalau mau makan buah yang enak, ambillah dari

pohon yang baik. Buah dari pohon yang tidak baik pasti tidak enak. Karena
setiap pohondinilai dari buah yang dihasilkannya. 34Hei! Kamuketurunan
ular berbisa! Bagaimana mungkin kamu orang jahat mengeluarkan kata-
kata yang baik?! Karena kata-kata yang keluar darimulut orang tergantung
‡ 12:23 Keturunan Daud … Lihat catatan di Mat. 9:27. § 12:24 Beelzebul Lihat catatan di
Mat. 10:24-25. * 12:31 menghina Roh Allah Yesus nasihati mereka tentang dosa menghina
Roh Allah karena orang-orang Farisi sudah berkata, “Yesus bekerja dengan kekuatan iblis.” (ayat
24) Hati mereka begitu tertutup kepada Yesus bahwa hal-hal baik yang dikerjakan oleh Dia melalui
kekuatan Roh Allah dianggap sebagai kejahatan. Tidak mungkin seseorang dengan pikiran begitu
bertobat. Pikiran yang seolah-olah menghina Roh Allah bisa dibandingkan dengan 1Yoh. 5:16— di
manaYohanesmenulis tentang “dosa yangmendatangkankematian,” yang juga tidakbisa diampuni.
Tetapi untuk kita orang Kristen sekarang, kita tidak perlu takut dengan pikiran begini, “Apakah saya
pernahmenghinaRohAllahdanAllah tidakakanmengampuni saya?” Kalaukitamasihmerasa sedih
danmintaampunketika jatuhdalamdosa, dankalaukitamasih inginhidupbaikdimataAllah, sudah
jelas bahwa Roh Allah masih bekerja dalam hati kita. Kalau kita masih rela untuk bertobat, berarti
kita belum berbuat dosamenghina Roh Allah. ✡ 12:32 Luk. 6:43-45
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dari hati orang itu. 35 Kalau orang itu baik, hatinya juga baik, maka kata-
kata yang keluar dari mulutnya juga baik. Kalau orang itu jahat, hatinya
juga jahat, maka kata-kata yang keluar dari mulutnya juga jahat. 36 Tetapi
Aku berkata kepadamu bahwa pada Hari Pengadilan, setiap orang akan
bertanggung jawab atas setiap perkataan yang pernah diucapkannya—
bahkan yang dia ucapkan dengan sembarangan. 37Waktu Allah mengadili
semuamanusia, semuakata-kata yangpernahkamuucapkanakanmenjadi
bukti apakah kamu dihukum atau dibenarkan.”

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

kepadaYesus, “Guru, kamimaumelihatkamumelakukankeajaibansebagai
bukti bahwa kamu diutus oleh Allah.”

39Diamenjawabmereka, “Kalianadalahorang-orangyang jahatdanyang
tidak setia kepada Allah, dan karena itulah kalian ingin melihat keajaiban!
Tetapi untuk orang-orang yang seperti kalian, Aku sama sekali tidak akan
membuat keajaiban, kecuali satu ini: Keajaiban itu akan seperti yang
terjadi kepada Nabi Yunus.† 40 Seperti Yunus berada di dalam perut ikan
besar selama tiga hari tiga malam, begitu juga Anak Manusia— yaitu Aku,
akan berada di dalam kubur selama tiga hari dan tiga malam sebelum
Aku dibangkitkan. 41 Pada Hari Pengadilan, penduduk kota Niniwe akan
berdiri untuk bersaksi melawan kamu masing-masing yang hidup pada
zaman sekarang. Karena pada waktu Yunus memberitakan pesan Allah
kepada mereka, mereka bertobat. Tetapi walaupun Aku sudah di sini
dan lebih besar daripada Yunus, kamu tidak mau bertobat! 42 Dan pada
Hari Pengadilan, ratu dari Selatan‡ akan berdiri untuk bersaksi melawan
kamu masing-masing yang hidup pada zaman sekarang. Karena ratu itu
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 jahatmeninggalkan seseorang, roh itu

terpaksamencari ke sana kemari dan bahkan ke padang gurun, untukmen-
cari seseorang lain. Karena roh jahat itu ingin merasuki orang supaya roh
itu bisa tenang. Waktu dia tidak berhasil mendapat orang baru, 44maka dia
berpikir, ‘Saya akan kembali ke orang yang sudah saya tinggalkan.’ Ketika
dia kembali, dia melihat bahwa orang itu sudah menjadi seperti rumah
yang kosong, yang sudah disapu bersih, dan teratur rapi. 45Kemudian dia
pergi danmengajak tujuh roh yang lain yang lebih jahat daripadanyauntuk
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✡
46 Ketika Yesus masih sedang berbicara dengan orang banyak itu, ibu-

Nya dan saudara-saudara-Nya datang dan berdiri di luar. Mereka mau
berbicara dengan Dia. 47 Lalu seseorang memberitahukan kepada-Nya,

✡ 12:37 Mrk. 8:11-12; Luk. 11:29-32 † 12:39 NabiYunusCerita tentangNabiYunus terdapat dalam
kitab Yunus, Perjanjian Lama. Yunus diutus Allah ke kota Niniwe. ‡ 12:42 ratu dari Selatan Yaitu
Ratu Syeba, yangberjalankira-kira 1.500kmuntukmempelajari hikmatAllahdari Salomo. Ceritanya
terdapat di 1Raj. 10:1-13. ✡ 12:42 Luk. 11:24-26 ✡ 12:45 Mrk. 3:31-35; Luk. 8:19-21
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“Guru, ibu dan saudara-saudaramu sedangmenunggu di luar. Merekamau
berbicara dengan kamu.”

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

13
Perumpamaan tentang petani dan bibit yang ditabur✡

1Pada hari itu juga Yesusmeninggalkan rumah tempat Diamengajar dan
pergi ke pinggir Danau Galilea, lalu duduk di situ. 2 Dan banyak sekali
orang yang datang berkumpul mengelilingi-Nya. Oleh karena itu Dia naik
ke dalam perahu yang sedang berlabuh di situ, lalu duduk untuk mengajar
orang banyak itu, sedangkan mereka tetap berdiri di pantai. 3 Lalu Yesus
mengajar banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan,
seperti yang berikut ini:

“Pada suatu hari seorang petani pergi untuk menabur bibit di ladang.
4Waktu diamenabur bibit itu, sebagian jatuh di jalan. Lalu burung-burung
datang danmemakan bibit itu sampai habis. 5Ada juga yang jatuh di tanah
yang berbatu-batu. Lalu bibit itu bertunas dan cepat kelihatan, karena
lapisan tanahnya tipis. 6Tetapi waktu sinar matahari menjadi panas, tunas
dari bibit itu menjadi layu dan kering, karena akarnya tidak bisa masuk ke
dalam tanah. 7 Ada juga bibit yang jatuh di antara rumput yang berduri.
Tetapi rumput itu tumbuh semakin besar lalu menghambat tunas-tunas
bibit itu untuk bertumbuh. 8 Sedangkan yang sebagian lagi jatuh di tanah
yang subur. Tunas-tunas dari bibit itu menghasilkan banyak biji. Dari
satu bibit ada yang menghasilkan sampai seratus biji, dan yang lain enam
puluh biji, dan juga ada yang menghasilkan tiga puluh biji. 9Nah, buat apa
telingamu itu?! Dengarlah itu!”

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

“Kenapa Engkau mengajar orang banyak dengan menggunakan perumpa-
maan?”

11 Jawab Yesus, “Dulu manusia tidak diizinkan untuk mengerti ajaran-
ajaran tentangkerajaanAllah.* Tetapi sekarangkalian sudahdiberikan izin
untuk mengerti ajaran-ajaran yang dirahasiakan itu. Tetapi orang-orang
lain belum diizinkan untuk mengerti hal-hal itu. 12 Jadi orang yang mem-
punyai kemampuan untuk mengerti ajaran-Ku, Allah akan menambahkan
kemampuannya lagi, sehingga berlimpah. Tetapi bagi orang yang tidak
berusaha untukmengingat danmengerti ajaran-Ku, Allah akanmengambil
kemampuannya untuk mengerti itu darinya. 13 Itulah sebabnya Aku men-
gajar mereka dengan memakai perumpamaan, karena meskipun mereka
melihat, tetapi mereka tidak memperhatikan. Mereka mendengar, tetapi

§ 12:48 Ayat 48 Secara harfiah, “Siapakah ibu-Ku? Siapakah saudara-saudara-Ku?” Yesus memulai
pokok pelajaran dengan pertanyaan retoris yang diterjemahkan sebagai pernyataan. ✡ 13: Mrk.
4:1-9; Luk. 8:4-8 ✡ 13:9 Mrk. 4:10-12, 24-25; Luk. 8:9-10 * 13:11 kerajaan Allah Lihat catatan
di Mat. 6:33.
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sebenarnyamereka tidakmemperhatikan dan juga tidakmengerti. 14Maka
tepatlah apa yang Yesaya nubuatkan tentangmereka,
‘Biarpunmereka terus mendengarkan ajaran,

mereka tidak akanmengerti.
Dan biarpunmerekamelihat keajaiban,

mereka tidak akan sadar apa yang terjadi.
15Karena bangsa ini sudahmenjadi keras kepala.

Telingamereka hampir tidak bisa mendengar,
danmereka sudahmenutupi matamereka.

Kalau tidak demikian, kemungkinan mereka bisa melihat dan memper-
hatikan apa yang Aku kerjakan,

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

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

16 Tetapi berbahagialah kalian masing-masing, karena Allah sudah mem-
berikan berkat yang besar kepadamu, karena Dia mengizinkan kamu un-
tuk sungguh-sungguh mendengar dengan telingamu, dan melihat dengan
matamu. 17YangKu-katakan ini benar: Banyaknabi dan orang-orangbenar
yang sudahmerindukan untukmelihat danmendengar apa yang sekarang
kamu lihat dan dengar. Tetapi berkat itu tidak diberikan kepadamereka.”

Yesus menjelaskan tentang arti perumpamaan petani dan bibit yang
ditabur✡

18 “Oleh karena itu, perhatikanlah arti perumpamaan tentang petani itu.
19Bibit yang jatuh di jalanmenggambarkan orang-orang yangmenden-

garkan ajaran tentang kerajaan Allah, tetapi tidak mengerti. Kemudian
datanglah si jahat— yaitu iblis, merampas ajaran yang sudah ditabur di
hati mereka itu.

20Dan bibit yang jatuh pada tanah yang berbatu-batumenggambarkan
orang-orangyangmendengarkanajaranTUHANdan langsungmenerima
ajaran itu dengan senang hati. 21 Tetapi ajaran itu tidak bisa berakar di
dalam hati mereka dan tidak tahan lama. Ketikamereka kena kesusahan
atau disiksa karena mengikuti ajaran itu, mereka cepat meninggalkan
TUHAN.

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

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

✡ 13:15 Yes. 6:9-10 ✡ 13:17 Mrk. 4:13-20; Luk. 8:11-15 † 13:23 menghasilkan banyak buah
Dalam Firman TUHAN yang lain, kita bisa lihat bagaimana caranya manusia bisa ‘menghasilkan
buah’. Pertama, kabar baik dari Allah membuat manusia bisa percaya. Kita lihat juga bahwa seseo-
rang bisa ‘menghasilkan buah’ denganmelakukan apa yang Allah perintahkan dalamkehidupannya
dengan setia. (Mat. 5-7) Kita juga ‘menghasilkan buah’ kalau kata-kata yang keluar dari mulut kita
baik dimata TUHAN. (Mat. 12:31-37) Dan juga, kita ‘menghasilkan buah’ kalau kitamemimpin orang
lain untuk bertobat. (Yoh. 15:16) Kehidupan seperti itulah yang merupakan buah-buah yang baik di
mata TUHAN.
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Perumpamaan tentang lalang dan gandum
24 Kemudian Yesus menceritakan suatu perumpamaan yang lain lagi.

Kata-Nya, “Kerajaan Allah bisa digambarkan seperti seorang pemilik
ladang yang menyuruh para hambanya menanam bibit gandum yang baik
di ladangnya. 25 Pada suatu malam, ketika orang-orang sedang tidur,
datanglah musuh pemilik itu menaburkan bibit lalang di antara bibit gan-
dum itu, lalu dia pergi. 26 Tetapi pada waktu gandum itu tumbuh dan
menjadi besar dan mulai berbuah, pada waktu itulah lalang-lalang itu bisa
dibedakan. 27Para hamba dari pemilik ladang itu pun datang dan bertanya,
‘Tuan, kita sudahmenanambibit yang baik di ladang itu— bukan?! Jadi dari
manakah datangnya lalang-lalang yang tumbuh di sana?’

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

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

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

Perumpamaan tentang biji sawi dan ragi✡
31 Kemudian Yesus memberikan perumpamaan ini lagi untuk menun-

jukkan persamaan tentang kerajaan Allah. Kata-Nya, “Kerajaan Allah
seperti sejumlahbiji sawi‡ yangdiambil seseorangdanditaburkandi ladan-
gnya. 32Biarpun biji tanaman itu yang paling kecil di dunia, tetapi kalau biji
itu sudah tumbuh, itu akanmenjadi tumbuhan yang paling besar di kebun.
Bahkan itubisa tumbuhmenjadi pohonyang cukupbesar, sehinggaburung-
burung datang berlindung dan bersarang pada cabang-cabangnya.”

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

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

menunjukkan persamaan,
dandengandemikianAkuakanmenyatakanhal-hal yangdirahasiakan
sejak dunia diciptakan.”✡

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

rumah di mana Dia menginap. Kemudian kami murid-murid-Nya datang
✡ 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 adalahbahwasesuatuyangdimulaidari yangkecil sekali akan
bertumbuh sampai menjadi besar sekali. Hal itu sama dengan kerajaan Allah. § 13:33 sangat
banyak Secara harfiah, “tiga sata.” Satu sata sama dengan tiga belas liter. ✡ 13:35 Mzm. 78:2
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kepada-Nya dan berkata, “Tolong jelaskan kepada kami arti perumpamaan
tentang lalang-lalang yang di ladang itu.”

37 Jawab Yesus, “Pemilik tanah yang menabur bibit yang baik itu adalah
Aku— Anak Manusia. 38 Sedangkan ladang itu adalah dunia ini. Bibit yang
baik itu adalah mereka yang menjadi warga kerajaan Allah. Dan lalang-
lalang itu adalah pengikut iblis. 39Dan musuh yang menabur bibit lalang-
lalang itu adalah iblis. Musimpanen adalah akhir zaman. Para hamba yang
memanen itu adalah paramalaikat.

40-42 “Jadi pada akhir zamanwaktu Akumemerintah sebagai AnakManu-
sia, Aku akanmengutus para malaikat-Ku untuk mengumpulkan danmen-
geluarkan semua orang yang membujuk orang-orang lain berdosa, dan
semuaorangyangmelakukankejahatan. Mereka seperti lalang-lalang yang
dikumpulkan lalu dibuang ke dalam tempat api neraka. Di sanalahmereka
akan selalu menangis serta sangat menderita. 43 Sedangkan orang-orang
yangbenarakanmasukkedalamkerajaanAllahuntukhidupbersamaBapa
mereka— di mana mereka akan bersinar seperti matahari. Nah, buat apa
telingamu itu?! Dengarlah itu!”

Kerajaan Allah sangat berharga, indah, danmenggembirakan
44 “Kerajaan Allah bisa dibandingkan dengan harta yang sangat mahal

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

45 “Kerajaan Allah itu juga seperti pedagang yang mencari mutiara*
yang sangat indah. 46 Ketika dia menemukan sebutir mutiara yang sangat
luar biasa indahnya, dia pergi dan menjual semua miliknya, lalu membeli
mutiara itu.”

Perumpamaan tentang jala ikan
47 “Kerajaan Allah juga seperti jala yang diturunkan ke dalam danau, lalu

menangkap semua jenis ikan. 48 Sesudah jala itu penuh dengan ikan, para
nelayan menarik jala itu ke darat. Kemudian mereka duduk memisah-
misahkan ikan-ikan itu. Ikan-ikan yang baik ditaruh di dalam keranjang,
sedangkan yang tidak baik dibuang. 49 Seperti itulah yang akan terjadi
pada akhir zaman. Para malaikat akan datang memisahkan orang-orang
yang jahat dari antara orang-orang yang benar. 50 Kemudian orang-orang
jahat itu akan dibuang ke dalam api neraka. Di sanalahmereka akan selalu
menangis serta sangat menderita.”

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

kalian juga akan mengerti hal ini: Setiap kalian yang menjadi guru ajaran-
ajaran tentang kerajaan Allah ini hendaklah menjadi seperti seorang tuan
rumah yang berhikmat: Orang seperti itu mengerti bagaimana menggu-
nakansemuahartayangsudahdisimpannya—baikyangbarumaupunyang
lama.”

* 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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Yesus ditolak di kampung asal-Nya✡
53 Sesudah Yesus selesai menceritakan semuanya itu, Dia bersama

kami meninggalkan tempat itu. 54 Waktu tiba di kampung di mana Dia
dibesarkan, Dia diundang mengajar di rumah pertemuan mereka. Pen-
duduk kampung itu heran sekali waktu mendengar ajaran-Nya, tetapi
mereka berkata satu sama lain, “Ih, berani sekali dia mengajar kita! Dari
manakah orang ini mendapat pengetahuan dan kuasa untuk melakukan
keajaiban-keajaiban? 55 Dia itu hanyalah anak si tukang kayu itu. Ibunya
Maria. Adik-adiknya laki-laki adalah Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas.
56 Dan semua adik perempuannya juga ada di sini bersama kita. Kenapa
sampai dia pikir dia bisa mengajar kita?!” 57 Jadi karena mereka menge-
tahui Dia seperti itu, mereka tidakmau percaya kepada-Nya.
Lalu Yesus berkata kepada mereka, “Seorang nabi selalu dihormati di

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

tidak percaya kepada-Nya.

14
Herodesmendengar tentang Yesus✡

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

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

istri dari adiknya sendiri, yaitu Filipus. Lalu Yohanes Pembaptis menegur
dia berulang-ulang, “Menurut Hukum Taurat kamu tidak boleh kawin
dengan istri adikmu itu.”* Karena itu Herodes menyuruh tentaranya
untukmenangkap Yohanes danmemasukkan dia ke dalam penjara dengan
keadaan terikat rantai besi. 5 Herodes mau membunuh Yohanes, tetapi
dia takut kepada orang banyak yang sudah percaya bahwa Yohanes adalah
seorang nabi.
✡ 13:52 Mrk. 6:1-6; Luk. 4:16-30 ✡ 14: Mrk. 6:14-16; Luk. 9:7-9 * 14:1 Herodes Herodes
ini yang juga disebut Antipas, adalah anak dari Raja Herodes Agung yang memerintah pada waktu
Yesus dilahirkan. † 14:1 Sebelumnya … Informasi ini, yang Matius menceritakan dalam ayat
3-12, sudah diketahui oleh pembaca pertama. Ini diungkapkan di sini untuk membantu pembaca
sekarang mengerti ayat 2. ‡ 14:2 menyebut dirinya Yesus Menjelang waktu Yohanes dibunuh,
tiba-tibanamaYesusmenjadi terkenal sebagaiorangyangmembuatbanyakkeajaiban. Jadibeberapa
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 seringditulisdalampenerjemahanbahasa Indonesia sebagai
“Herodias.” Pengejaan Herodiana dipilih supaya nyata bahwa ini nama perempuan. * 14:3-4
Hukum Taurat … istri adikmu itu Allah melarang seorang laki-laki menikah atau berhubungan seks
dengan istri saudaranya (Im. 18:16; 20:21), kecuali saudaranya itu mati dan tidak punya anak.
Kemudian dia bolehmenikahi janda saudaranya itu supayamendapat anak yang dianggap anak dari
saudara yang sudahmeninggal itu (Ul. 25:5-6; Mrk. 12:18-27).
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6 Sesudah beberapa waktu dan pada pesta ulang tahun Herodes, putri
Herodiana menari di hadapan Herodes dan para tamunya. Dan hal itu
sangatmenyenangkanhatiHerodes, 7sehinggadenganbersumpahHerodes
berjanji untuk memberikan apa saja yang diinginkannya. 8 Karena sudah
dipengaruhi oleh ibunya, putri itu berkata kepada Herodes, “Aku minta
supayakepalaYohanesPembaptis dipotong, ditaruhdi ataspiringbesardan
dibawa kemari!”

9 Waktu Herodes mendengar permintaannya itu dia sangat menyesal,
tetapi karena dia sudah bersumpah di depan semua tamunya, diamemberi
perintah supaya permintaan putri itu dipenuhi. 10Dia menyuruh tentara-
tentaranya untuk memotong kepala Yohanes di penjara. 11 Lalu kepala
Yohanes dibawa di atas piring besar dan diberikan kepada putri itu. Ke-
mudian diberikannya kepada ibunya. 12Waktu pengikut-pengikut Yohanes
Pembaptis mendengar berita itu, mereka pergi ke penjara dan mengambil
mayat Yohanes, lalu menguburkannya. Kemudian mereka pergi kepada
Yesus danmemberitahukan apa yang sudah terjadi.

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

kami murid-murid-Nya pergi naik perahu ke tempat yang sepi. Tetapi
orang-orang mendengar bahwa Dia sudah pergi. Kemudian mereka
meninggalkan kota-kota mereka untukmenyusul kamimelalui 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.

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

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

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

menyuruhorangbanyak itu dudukdi 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 danmenyuwir-nyuwir ikan itu, lalu memberikannya kepada kami para
murid-Nya. Selanjutnya, kamimembagi-bagikannya kepada orang banyak.
20 Semua orang makan sampai kenyang. Sesudah itu kami mengumpulkan
sisa makanan itu sebanyak dua belas keranjang. 21 Jumlah orang yang ikut
makan kira-kira lima ribu orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan
anak-anak.

Yesus berjalan di atas air✡
22 Kemudian Yesus menyuruh kami murid-murid-Nya lebih dulu naik

perahu dan mendahului-Nya ke seberang, sementara Dia menyuruh orang
banyak itu pulang. 23 Sesudah itu, Dia naik seorang diri ke bukit untuk
berdoa. Waktu hari sudah mulai malam, Dia masih sendirian di situ.
24 Sementara itu perahu kami sudah jauh dari pantai. Dan perahu itu
sedang dihantam ombak, karena angin kencang bertiup dari arah yang
berlawanan.
✡ 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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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.”
LaluPetrus turundari perahudanmulai berjalandi atas air kearahYesus.

30Tetapi ketika dia melihat ombak besar yang ditiup angin kencang itu, dia
menjadi takut danmulai tenggelam, lalu berteriak, “Tuhan, tolong!”

31 Yesus langsung memegang Petrus dan berkata, “Kamu kurang yakin
kepada-Ku! Kenapa kamu ragu-ragu?”

32Sesudah Yesus dan Petrus naik ke dalamperahu, angin kencang itu pun
berhenti bertiup. 33Makakami sujudmenyembahDiadanberkata, “Engkau
ini benar-benar Anak Allah!”

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

35Ketika orang-orangdi situmengenal bahwaDia itu Yesus,merekapergi ke
seluruh daerah itu untuk memberitakan bahwa Yesus sudah kembali. Lalu
semuaorang sakit dibawakepada-Nya. 36Merekamintakepada-Nya supaya
diizinkan untuk menyentuh ujung jubah-Nya saja. Dan semua orang yang
menyentuh-Nyamenjadi sembuh.

15
Apa sebenarnya yangmembuat kita najis di mata Allah✡

1Sesudah itubeberapaorangFarisi danahli Taurat datangdari Yerusalem
untuk bertemu dengan Yesus. Mereka berkata kepada-Nya, 2 “Kami tidak
setujudenganmurid-muridmuyang tidakmengikuti aturanyangdiberikan
oleh nenek moyang kita! Karena mereka tidak membasuh tangan mereka
dengan air* sebelummakan.”

3 Jawab Yesus, “Dan Aku tidak setuju dengan kalian yang melanggar
berbagai perintah Allah hanya untuk taat kepada adat istiadat nenek
moyang kita! 4Karena Allah memerintahkan, ‘Hormatilah ibu-bapakmu,’✡
dan, ‘Orang yang menghina ibu-bapaknya harus dihukum mati.’ 5-6 Tetapi
kalian mengajarkan bahwa seseorang boleh berkata kepada ibu atau ba-
paknya, ‘Saya tidak bisa membantu ibu atau bapak lagi, karena saya sudah
berjanji untuk memberikan semua harta saya kepada Allah nanti.’ Kalian
mengajar bahwa orang yang seperti itu tidak perlu lagi menghormati ibu-
bapaknya atau mendengarkan permohonannya. Dengan begitu kalian
membatalkan Hukum Allah hanya untuk mengikuti adat istiadat nenek
moyang kita. 7 Kalian hanya berpura-pura baik saja! Nubuatan Yesaya
tentang kalian tepat sekali, waktu dia berkata,
8 ‘Bangsa ini menghormati Aku denganmulutnya,
✡ 14:33 Mrk. 6:53-56 ✡ 15: Mrk. 7:1-23; Luk. 11:37-41 * 15:2 membasuh tangan dengan air
Yang dimaksud dengan membasuh tangan di sini bukan seperti yang biasa kita lakukan sekarang—
yaitumencuci tangandengansabunsebelummakan. Adatmembasuh tangan ini tidakdiperintahkan
dalam Perjanjian Lama, dan ternyata dilakukan orang-orang Farisi saja. Mereka mencelupkan
tangan ke dalamair, atau seorang hambamenyiramair ke atas tanganmereka. Ini dilakukan sebagai
syaratagama, danbukansepertimencuci tangandengansabun. LihatMrk. 7:3-4. ✡ 15:4 Kel. 20:12;
Ul. 5:16
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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
masukkankedalammulutnya tidakmembuatdianajis dimataAllah. Tetapi
apa yang keluar dari mulut orang tersebut, itulah yang membuatnya najis
di mata Allah.”

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

13 Maka Yesus memakai suatu gambaran untuk menjawab kami, kata-
Nya, “Setiap tumbuhan yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di surga
akandicabut sampai keakar-akarnya. 14Kalian tidakusahpedulikanorang-
orang Farisi itu, karena mereka seperti orang buta yang menuntun sesama
orang buta. Tentu saja, kedua-duanya akan jatuh ke dalam lubang.”

15Petrus berkata, “Jelaskanlah kepada kami arti kiasan yang baru itu.”
16 Yesus berkata, “Kalian masih belum mengerti juga?! 17 Kalian pasti

sudahmengetahui bahwa setiapmakananyangmasukmelaluimulut turun
ke dalam perut, lalu keluar melalui pembuangan air besar. 18 Tetapi apa
yang keluar dari mulut orang berasal dari hatinya. Itulah yang membuat
dia najis di mata Allah. 19Karena dari dalam hatilah berasal semua pikiran
jahat, termasuk pikiran untuk membunuh, berzina, berhubungan seks
sebelum menikah, mencuri, berbohong dan menjelekkan orang. 20 Hal-
hal seperti itulah yang membuat orang najis! Bukan karena dia tidak
membasuh tangan sebelummakan.”

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

danpergikedaerahsekitarTirusdanSidon. 22Laluseorang ibuyangberasal
dari daerah itu— yaitu daerah Kanaan, datang kepada-Nya. Dia berteriak-
teriak, “Tuhan, Keturunan Daud,† tolonglah saya. Karena anak gadis saya
dikuasai setan dan sangat menderita.”

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

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

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

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

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

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

Yesusmenyembuhkan banyak orang sakit

✡ 15:9 Yes. 29:13 ✡ 15:20 Mrk. 7:24-30 † 15:22 Keturunan Daud Lihat catatan di Mat. 9:2.
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29 Kemudian Yesus meninggalkan daerah itu dan kembali berjalan di
pinggir Danau Galilea. Lalu Dia naik ke sebuah bukit dan duduk di sana.
30 Banyak sekali orang datang kepada-Nya dengan membawa bermacam-
macam orang sakit, termasuk yang lumpuh, pincang, buta, bisu, dan sakit
yang lain. Merekameletakkan semuaorang sakit itudi depanYesus, danDia
pun menyembuhkan orang-orang itu! 31 Orang banyak itu menjadi heran
sekali waktumerekamelihat bahwa orang yang dulu lumpuh atau pincang
bisa berjalan dengan baik, yang bisu bisa berbicara, dan yang buta bisa
melihat. Karena itu mereka semuamemuliakan Allah Israel.

Yesusmemberi makan kepada empat ribu orang lebih✡
32Kemudian Yesusmemanggil kamimurid-murid-Nya dan berkata, “Aku

sangat kasihan kepada orang banyak ini, karena sudah tiga hari mereka
bersama-sama Aku, dan sekarangmereka tidakmempunyai makanan lagi.
Aku tidak sampai hati menyuruhmereka pulang kelaparan. Jangan-jangan
mereka pingsan dalam perjalanan.”

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

34Yesus bertanya, “Ada berapa roti yang kalian punya?”
Jawabkami, “Tujuh saja, danadabeberapa ikankecil.” 35LaluDiamenyu-

ruh orang banyak itu duduk di tanah. 36Yesus pun mengambil ketujuh roti
dan ikan-ikan itu. Sesudah mengucap syukur, Dia menyobek-nyobek roti
itu dan menyuwir-nyuwir ikan itu, lalu Dia berikan kepada kami lalu kami
bagi-bagikan kepada orang banyak itu. 37 Semua orang banyak itu makan
sampai kenyang. Sesudah itu, sisa makanan itu dikumpulkan sebanyak
tujuh keranjang besar. 38Orang-orang yang makan itu kira-kira empat ribu
orang laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak. 39Sesudah itu,
Yesus menyuruh mereka pulang. Lalu Dia bersama kami naik perahu dan
pergi ke daerahMagadan.

16
Pemimpin Yahudimencari alasan untukmenyalahkan Yesus✡

1Lalu beberapa orang Farisi dan Saduki datang dan mulai berdebat den-
gan Yesus. Mereka mencari alasan untuk menyalahkan-Nya, jadi mereka
menyuruh-Nya membuat keajaiban sebagai tanda bukti bahwa Allah yang
sudahmengutus Dia.*

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

✡ 15:31 Mrk. 8:1-10 ✡ 16: Mrk. 8:11-13; Luk. 12:54-56 * 16:1 keajaiban sebagai tanda bukti
… Secara harfiah, “tanda dari surga.” Dalam kebudayaan Yahudi, ‘surga’ dipakai untuk menghindar
dari menyebut langsung ‘Allah’.
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Jangan sampai rasul-Nya terkena ragi dari kelompok Farisi dan kelompok
Saduki✡

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

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

8 Yesus mengetahui apa yang sedang kami bicarakan lalu Dia bertanya,
“Kenapa kalian membicarakan tentang roti yang lupa dibawa?! Kalian
kurang yakin kepada-Ku! 9 Sungguh luar biasa kalau kalian masih belum
mengerti! Kenapa kalian sulit untuk mengingat?! Waktu Aku memberi
makan lima ribu orang dengan lima roti, ada berapa keranjang sisa roti
yangkaliankumpulkan? 10Dan jugaketikaAkumemberimakanempat ribu
orang dengan tujuh roti, ada berapa keranjang besar penuh sisa roti yang
kalian kumpulkan? 11 Jadi, kenapa sampai kalian tidak mengerti bahwa
Aku tadi tidak membicarakan tentang roti?!— waktu Aku berkata, ‘Jangan
sampai kalian kena ragi dari kelompok Farisi dan kelompok Saduki.’ ”

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

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

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

14Kami menjawab, “Ada yang berkata bahwa Engkau sebagai pengganti
Yohanes Pembaptis, dan ada yang berkata bahwa Engkau Nabi Elia atau
Yeremia yang sudah hidup kembali, dan ada juga yang berkata bahwa
Engkau adalah salah satu dari nabi zamandulu yang sudahhidupkembali.”

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

16 Maka Petrus— yang juga disebut Simon, menjawab, “Engkau adalah
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 akan mendirikan kesatuan jemaat-Ku.‡ Dan segala makhluk yang
✡ 16:4 Mrk. 8:14-21 † 16:6 ragi Dalam kiasan orang Yahudi, mereka samakan ragi dengan dosa,
karenawaktu ragi diisi dalam adonan roti, roti berkembang. Jadimereka samakan ragi dengan dosa
yangbisa berkembangdanmenular kepadaorang 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. § 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 adalahmendirikan kesatuan umat Allah, yang terdiri dari setiap orang yang
dipenuhi Roh Allah, dan yangmerupakan tubuh Kristus di dunia ini (Ef. 1:23).
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berkuasa dalam kerajaan maut§ tidak akan sanggup mengalahkan kesat-
uan jemaat-Ku itu. 19 Aku akan memberikan kunci-kunci kerajaan Allah
kepadamu. Dengan demikian, segala pintu yang kamu kunci di bumi ini
akan terkunci juga di surga, dan segala pintu yang kamubuka di bumi akan
terbuka juga di surga.”* 20Lalu Yesus melarang kami dengan keras supaya
tidakmemberitahukan kepada siapa pun bahwa Dia adalah Kristus.†

Yesusmulai mengajar bahwaDia akanmenderita dan dibunuh✡

21Mulai saat ituYesusmenyatakankepadakamimurid-murid-Nyabahwa
Dia sudahditetapkanAllahuntukpergi keYerusalem. DanDiamenjelaskan,
“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
mulaimenegur-Nya, “Tidakmungkin Allahmengizinkan hal-hal itu terjadi.
Jangan pikir bahwa Engkau akanmengalami hal-hal itu.”

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

24 Kemudian Yesus berkata kepada kami, “Siapa yang mau mengikut
bersama Aku, dia harus tinggalkan kemauan diri sendiri,§ dan mengikut
Aku terus dengan pikiran seperti ini, ‘Sampai mati pun— bahkan sampai
mati disalibkan, saya tidak akan mundur.’ 25 Karena setiap orang yang
berjuang untuk mempertahankan nyawanya masih akan tetap meninggal
dunia. Tetapi orang yang mati dibunuh karena mengikut Aku, dia akan
memperoleh hidup selama-lamanya. 26 Coba pikir: Apa gunanya kamu
menjadi kaya sampai memiliki semua harta di dunia?— kalau kamu tidak
memiliki hidup untuk selama-lamanya. Karena harta apa pun tidak bisa
membeli hidup untuk selama-lamanya. 27Karena Aku sebagai AnakManu-
sia akan pergi dari dunia ini dan akan datang kembali dengan kuasa dan
sinar kemuliaan Bapa-Ku disertai para malaikat. Pada saat itu, Aku akan
membalas setiaporang sesuaidenganperbuatannya. 28YangKu-katakan ini
benar: Di antara kalian yang berada di sini, beberapa orang tidak akanmati
sebelum melihat saat Aku— Anak Manusia, datang dan mulai mendirikan

§ 16:18 segalamakhluk… kerajaanmaut Secara harfiah, “pintu-pintuHades.” 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, Yesus menggunakan salah satu nama iblis—
yaitu “Satanas.” Nama itu berarti “musuh.” Yesus menganggap bahwa Petrus berbicara seperti
musuh-Nya. § 16:24 tinggalkan kemauan diri sendiri Secara harfiah, “menyangkal dirinya.”
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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 men-
jadi putih mengkilap seperti cahaya. 3 Tiba-tiba ketiga murid-Nya itu
melihat Nabi Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus.

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

5 Sementara Petrus masih berbicara, tiba-tiba awan putih yang sangat
terang turun danmenutupimereka. Dan dari dalam awan itu terdengarlah
suara yang mengatakan, “Inilah Anak-Ku yang sangat Ku-kasihi. Dialah
yangmenyenangkan hati-Ku. Dengarkanlah Dia baik-baik.”

6Waktu mereka bertiga mendengar suara itu, mereka sangat ketakutan
dan sujud dengan muka sampai ke tanah. 7 Tetapi Yesus datang dan
menjamahmereka dengan berkata, “Berdirilah, dan jangan takut!” 8Ketika
mereka membuka mata dan mengangkat kepala, hanya Yesus sendiri yang
mereka lihat. 9 Ketika mereka semua sedang turun dari gunung Yesus
melarang mereka, “Jangan menceritakan apa yang sudah kalian lihat di
atas gunung ini, sampai Anak Manusia— yaitu Aku, hidup kembali dari
kematian.”

10 Kemudian ketiga murid itu bertanya kepada-Nya, “Kenapa para ahli
Tauratmengajarkan bahwaNabi Elia harus datang lebih dulu sebelumRaja
Penyelamat tiba?”*

11 Jawab Yesus kepada mereka, “Benar, seharusnya Elia datang lebih
dulu untuk mempersiapkan semua hal sebelum Anak Manusia datang.
12TetapiAkuberkatakepadakalianbahwaElia sudahdatang lebihduludari
Aku, tetapi orang-orang tidak mengenal dia. Dan mereka memperlakukan
dia sesuka hati mereka! Dan begitu juga mereka akan membuat Aku
menderita— yang adalah Anak Manusia.” 13 Kemudian barulah murid-
murid itu mengerti bahwa Dia berbicara tentang Yohanes Pembaptis, yang
menggantikan Nabi Elia.

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

seorang laki-laki datang dan sujud di hadapan-Nya. 15 Orang itu berkata,
“Tuhan, kasihanilah anak saya. Dia sakit ayan dan sangat menderita. Dia

* 16:28 tidak akanmati sampai… kerajaan…WaktuYesusmenyembuhkanorang-orang sakit, hal itu
menunjukkan bahwa kerajaan Allah sudah mengalahkan penyakit, setan-setan, maupun kematian.
Kerajaan Allah juga dinyatakan pada waktu murid-murid-Nya melihat Yesus di gunung dengan
kemuliaan dari surga (Mat. 17:1-13). Bahkan saat Yesus mati, komandan kompi Romawi mengenal
Dia sebagai Anak Allah, dan itu berarti Yesus layakmemerintah (Mat. 27:54). Dan kebangkitan Yesus
(Mat. 28) sangat jelas menunjukkan bahwa kerajaan Allah sudah berkuasa di dunia ini. Hal-hal
seperti itu menunjukkan bahwa suatu pemerintahan yang baru sudahmulai dan nyata di dunia ini.
✡ 17: Mrk. 9:2-13; Luk. 9:28-36 * 17:10 Nabi Elia harus datang … Ajaran itu berasal dariMal. 3:1;
4:5-6. ✡ 17:13 Mrk. 9:14-29; Luk. 9:37-43a
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sering jatuh ke dalam api dan air. 16 Saya sudah membawa dia kepada
murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkan dia.”

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

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

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

Yesusmemberitahukan lagi tentang kematian-Nya✡
22Pada 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
mengumpulkan itu datang kepada Petrus dan bertanya, “Apakah gurumu
selalu membayar pajak tahunan untuk Rumah Allah atau tidak?”

25 Jawab Petrus, “Dia selalu bayar!”
Lalu ketika Petrus masuk ke dalam rumah di mana Yesus tinggal, se-

belum dia sempat berbicara, Yesus bertanya kepadanya, “Menurut kamu,
dari orang yang bagaimanakah raja-raja selalu menagih pajak?— Apakah
mereka menagihnya dari keluarga dekat mereka sendiri, atau dari orang-
orang lain?”

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

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

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

† 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 tahunanuntukRumahAllah Secaraharfiah,
“dua drakma.” Pajak ini bukan pajak pemerintah. Menurut Hukum Taurat, setiap laki-laki Yahudi
yangberusia 20 tahunkeatas harusmembayarpajak sebanyakduadirhamsetahununtukkeperluan
Rumah Allah di Yerusalem. Dua dirham itu (atau dalam uang Romawi— dua drakma) seperti upah
pekerja untuk setengah hari. ✡ 18: Mrk. 9:33-37, 42-48; Luk. 9:46-48; 17:1-2
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1 Pada waktu itu kami murid-murid Yesus datang kepada-Nya dan
bertanya, “Waktu Engkau mendirikan kerajaan Allah di dunia ini, siapa di
antara kami yangmenjadi nomor satu?”

2Kemudian Yesusmemanggil seorang anak kecil datang kepada-Nya, lalu
menempatkan dia di tengah-tengah kami. 3 Lalu Dia berkata, “Yang Ku-
katakan ini benar: Kalau kamumasing-masing tidak bertobat dari sifatmu
yangsukamementingkandiri sendiri danmenjadi rendahhati seperti anak-
anak, kamu tidak akanmenjadi warga kerajaan Allah. 4Karena orang yang
terdepan dalam kerajaan Allah adalah orang yang merendahkan dirinya
seperti anak kecil ini.”

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

7 “Celakalah siapa saja di dunia ini yang menyebabkan orang lain untuk
berdosa! Memang godaan-godaan akan selalu ada di dunia ini, tetapi
celakalah orang yang menyebabkan orang lain berdosa. 8 Kalau tangan
atau kakimu menyebabkan kamu berdosa, lebih baik kamu potong dan
buang itu, supaya kamu mendapat hidup selama-lamanya di surga. Lebih
baik kamu masuk ke dalam hidup yang selama-lamanya tanpa tangan dan
kaki yang lengkap, daripada kamumempunyai badan yang lengkap, tetapi
dibuang ke dalam api neraka yang menyala untuk selama-lamanya. 9Dan
kalaumatamuyang sebelahmembuat kamuberdosa, cungkil danbuanglah
matamu itu. Lebih baik kamumasuk ke dalam kerajaan Allah dengan satu
mata saja, daripada mempunyai dua mata tetapi dibuang ke dalam api
neraka.

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

dari anak-anak kecil semacam ini. Karena Aku berkata kepada kalian
bahwa mereka masing-masing mempunyai malaikat yang selalu siap
berbicara kepada Bapa-Ku yang di surga.”‡

12 “Kalau kamumempunyai seratus ekor domba, dan seekor di antaranya
tersesat, apa yang akan kamu lakukan? Pasti kamu akan meninggalkan
yang sembilan puluh sembilan ekor itu di bukit, lalu pergi mencari domba
yang tersesat itu. 13Dan yang Ku-katakan ini benar: Kalau kamu berhasil
menemukan domba itu, pasti kamu akan lebih bergembira karena men-
dapat yang seekor itu daripada yang sembilan puluh sembilan ekor yang
tidak tersesat. 14Begitu jugaBapamuyangdi surga, Dia tidakmenginginkan
seorang pun dari anak-anak kecil yang percaya kepada-Nya tersesat dan
binasa.”
* 18:5 menerima dan melayani Secara harfiah, “menyambut/menerima.” Dalam bahasa Yunani,
arti dasar dari kata itu adalahmemberi tumpangan danmakanan kepada orang yang belumdikenal.
† 18:6 batu besar Secara harfiah, “batu gilingan keledai.” Maksudnya batu besar yang diputar
dengan tenaga keledai untuk menggiling biji terigu untuk mengolah tepung. ✡ 18:9 Luk. 15:3-7
‡ 18:10-11 Ayat 11 Beberapa salinan kuno menambah kata-kata ini, yang lama kelamaan menjadi
terhitung sebagai ayat 11: “Karena Anak Manusia sudah datang untuk menyelamatkan orang yang
tersesat.”
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Caramenegur saudara seimanmu yang bersalah✡
15 “Kalau saudara seimanmubersalah kepadamu, pergilah secara pribadi

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

Perumpamaan tentang pegawai yang tidakmemaafkan sesamanya
21 Lalu Petrus mendekati Yesus dan bertanya, “Tuhan, kalau saudara

seiman saya terus melakukan kesalahan kepada saya, sampai berapa kali
saya harus memaafkan dia? Apakah cukup tujuh kali?”

22 Jawab Yesus, “Bukan tujuh kali! Bukan juga tujuh puluh tujuh kali!
Melainkan kamu harus selalu memaafkan tanpamenghitung-hitungnya.*

23 “Biarlah Akumenjelaskan kenapa Akumenjawab seperti itu: Keadaan
di antara saudara-saudara seiman dalam kerajaan Allah adalah seperti
cerita ini: Pada suatu hari ada seorang raja yang maumembereskan perhi-
tungan uang yang dia pinjamkan kepada pegawai-pegawainya.† 24Waktu
perhitungan itu dimulai, ada seorang pegawai yang mempunyai utang
ratusan ribu kilogram emas.‡ Dan pegawai itu dibawa menghadap raja.
25 Tetapi pegawai tersebut tidak mampu membayar utangnya. Jadi raja
memerintahkan para tentaranya supaya pegawai itu, istrinya dan anak-
anaknya serta semua hartanya dijual. Lalu uang hasil penjualan itu dipakai
untukmembayar utangnya itu.

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

28 “Lalu apa yang terjadi dengan pegawai yang utangnya itu sudah di-
hapuskan? Dia pergi keluar dan bertemu dengan salah satu temannya
sesama pegawai kerajaan yang berutang hanya seratus keping uang perak
✡ 18:14 Luk. 17:3 ✡ 18:16 Ul. 19:15 § 18:18 Ayat18Lihat catatandiMat. 16:19. * 18:22 tanpa
menghitung-hitungnya Secara harfiah, “tujuh puluh kali tujuh kali”— yaitu 490 kali. † 18:23 para
pegawainya Secara harfiah, “para budaknya.” Pada waktu Yesus menceritakan perumpamaan ini,
banyak pejabat tinggi pemerintah sebagai budak raja. Supaya perumpamaan ini tidakmenjadi aneh
bagi pembaca zaman sekarang, kata ‘pegawai’ yang digunakan. ‡ 18:24 ratusan ribu kilogram
emas Secara harfiah, “10.000 talenta.” Satu talenta sama dengan 26-36 kilogram koin emas, perak
atau tembaga. Jadi jumlahnya sekitar 300.000 kilogram.
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kepadanya. Dia menangkapnya, mencekiknya sambil berkata, ‘Bayar
utangmu!’

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

30 “Tetapi dia tidak mau bersabar. Melainkan dia melaporkan temannya
itu kepada hakim supaya dipenjarakan sampai teman itu melunasi semua
utangnya.

31“Waktupegawai-pegawai yang lainmelihat kejadian itu,mereka sangat
sedih. Lalu mereka melaporkan kejadian itu kepada raja. 32 Kemudian
raja memanggil pegawai yang jahat itu dan berkata, ‘Hei— pegawai yang
jahat! Saya sudahmenghapuskan semuautangmuhanyaoleh karenakamu
meminta kesabaran dari saya! 33 Jadi seharusnya kamu juga berbelas
kasihan kepada temanmu itu seperti saya berbelas kasihan kepadamu!’
34Makaraja itubegitumarahsehinggadiamenyuruhpegawaiyang jahat itu
dipenjarakan, dan penjaga penjara juga disuruh untukmemukul dia setiap
hari sampai semua utangnya dibayar lunas.

35 “Begitu juga yang akan dilakukan oleh Bapa-Ku yang di surga kepada
kalian masing-masing, kalau kamu tidak sungguh-sungguh memaafkan
setiap orang yang bersalah kepadamu.”

19
Ajaran Yesus tentang suami-istri✡

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

4 Jawab Yesus kepada mereka, “Kalian pasti sudah pernah membaca apa
yang tertulis dalam Kitab Suci, bahwa sejak semula Allah menciptakan
manusia, ‘seorang laki-laki dan seorang perempuan.’✡ 5 Dan Allah juga
berkata,
‘Oleh karena itulah, dalam pernikahan seorang laki-laki selalu mening-

galkan ibu-bapaknya dan dipersatukan dengan seorang perem-
puan— sehinggamereka berduamenjadi satu.’✡

6 Dengan demikian, di mata Allah suami-istri bukan lagi dua, melainkan
satu. Karena itu suami-istri yang sudah dipersatukan Allah dalam pernika-
han, tidak boleh diceraikan olehmanusia.”

7Lalu orang-orang Farisi itu bertanya kepada-Nya, “Kalau begitu, kenapa
Musa mengizinkan seorang suami menceraikan istrinya dengan mem-
berikan surat keterangan cerai kepadanya?”✡

8 Jawab Yesus, “Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu karena
kekerasan hatimu terhadap perintah Allah, tetapi dari awal penciptaan
tidaklah seperti itu. 9 Tetapi Aku berkata kepadamu bahwa setiap suami
yang menceraikan istrinya supaya dia bisa kawin dengan perempuan
lain, di mata Allah dia berzina. Satu-satunya alasan seorang suami boleh
menceraikan istrinya adalah kalau istrinya itu sudah berzina.”*

✡ 19: Mrk. 10:1-12 ✡ 19:4 Kej. 1:27; 5:2 ✡ 19:5 Kej. 2:24 ✡ 19:7 Ul. 24:1 * 19:9 Ayat 9
Sebaliknya benar untuk istri. Lihat Mrk. 10:12.
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10 Lalu kami murid-murid Yesus berkata kepada-Nya, “Kalau hubungan
pernikahansuami-istri tidakbolehdiceraikandenganyang seperti itu, lebih
baik tidak usahmencari pasangan hidup dan hidupmembujang saja!”

11 Jawab Yesus, “Tidak semua orang sanggup hidup seperti yang kamu
katakan itu.† Hanya orang-orang tertentu yang sudah dipersiapkan oleh
Allah bisa hidup seperti itu. 12Karena ada orang yang memang dilahirkan
tidak bisa kawin. Tetapi ada juga yang dijadikan demikian oleh orang lain.
Dan ada juga orang yang memilih untuk tidak mencari pasangan supaya
bisa melayani lebih baik dalam kerajaan Allah. Orang-orang yang sanggup
hidup sesuai ajaran ini, hendaklahmereka hidup seperti itu.”

Yesusmemberkati anak-anak✡
13Kemudian ada beberapa orang yang membawa anak-anaknya kepada

Yesus supaya Dia meletakkan tangan-Nya ke atas anak-anak itu serta
mendoakan mereka supaya Allah memberkati mereka. Dan kami murid-
murid-Nyamelarang orang-orang itu dengan keras. 14Tetapi Yesus berkata,
“Biarkanlah anak-anak itu datang kepada-Ku dan janganmelarangmereka.
Karena orang-orang yang seperti inilah yang menjadi warga kerajaan Al-
lah.” 15SesudahDiameletakkan tangan-Nya ke atasmerekamasing-masing
danmendoakanmereka, Dia bersama kami berangkat ke tempat lain.

Orang kaya sangat sulit masuk surga✡
16 Ada seorang laki-laki muda yang datang kepada Yesus dan bertanya,

“Guru, perbuatan baik apa yang harus saya lakukan supaya saya menda-
patkan 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 Tau-
rat.”

18Orang itu bertanya lagi, “Perintah-perintah yangmana yang harus saya
taati?”
Jawab Yesus, “Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jan-

ganmemberikankesaksianpalsu, 19hormatilah ibu-bapakmudankasihilah
sesamamu sama seperti kamumengasihi dirimu sendiri.”✡

20Orangmuda itu berkata, “Semuanya itu sudah saya taati. Apa lagi yang
perlu saya lakukan?”

21Yesus berkata lagi kepada orang itu, “Kalau kamumau kehendak Allah
lengkap dalam dirimu, pergilah dan juallah seluruh hartamu. Lalu bagi-
bagikanlahuangnyakepadaorang-orangmiskin. Denganbegitukamuakan
memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah dan ikutlah Aku.”

22Waktu orang muda itu mendengar apa yang Yesus katakan, dia pergi
dengan hati yang sedih, karena dia sangat kaya dan tidak mau menjual
hartanya.

23 Kemudian Yesus berkata kepada kami murid-murid-Nya, “Yang Ku-
katakan ini benar: Sulit sekali bagi orang kaya untuk menjadi warga
kerajaan Allah! 24 Aku sungguh-sungguh katakan ini lagi: Lebih gampang

† 19:11 Ayat 11a Jawaban Yesus juga bisa diterjemahkan, “Tidak semua orang bisa mener-
ima ajaran-Ku itu.” Tetapi karena ayat 12, kemungkinan besar maksud Yesus seperti di teks
penerjemahan. ✡ 19:12 Mrk. 10:13-16; Luk. 18:15-17 ✡ 19:15 Mrk. 10:17-31; Luk. 18:18-30
✡ 19:19 Kel. 20:12-16; Ul. 5:16-20; Im. 19:18
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seekor unta masukmelewati lubang jarum‡ daripada orang kayamasuk ke
dalam kerajaan Allah.”

25Ketikakamimendengarhal itu, kami sangatherandanbertanya, “Kalau
begitu, siapa yang bisa selamat danmasuk surga?”

26TetapiYesusmemandangikamidanberkata, “Bagimanusiahal itu tidak
mungkin, tetapi Allah sanggupmelakukan segala sesuatu.”

27 Lalu Petrus berkata kepada-Nya, “Bagaimana dengan kami? Kami
sudah meninggalkan semua milik kami dan mengikut Engkau. Jadi apa
yang akan kami dapatkan?”

28 Jawab Yesus kepada kami, “Yang Ku-katakan ini benar: Waktu Allah
memperbaharui segala sesuatu, Aku sebagai Anak Manusia akan duduk di
takhta yang menunjukkan kemuliaan-Ku. Pada saat itu juga kalian semua
yang menjadi rasul-Ku akan duduk di atas dua belas takhta untuk memer-
intah dan menghakimi kedua belas suku Israel. 29 Dan setiap orang yang
sudah meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, orang tuanya, anak-
anaknya, atau ladangnya karena mengikut Aku, maka seratus kali lipat
yang serupa akan diterimanya kembali, dan dia juga akanmenerima hidup
yang selama-lamanya. 30 Tetapi banyak orang yang sekarang mempunyai
kedudukan yang rendah di kemudian hari akan mendapatkan kedudukan
yang tinggi. Dan banyak orang yang sekarangmempunyai kedudukan yang
tinggi di kemudian hari akanmendapatkan kedudukan yang rendah.”

20
Perumpamaan tentang para pekerja yang diberi upah untuk bekerja di

kebun anggur
1Yesus melanjutkan ajaran-Nya, “Karena kerajaan Allah bisa disamakan

seperti seorang yangmempunyai kebun anggur yang luas. Pagi-pagi sekali,
dia pergi kepasardimanaparapekerjaharianbiasanyaberkumpul, karena
dia mencari beberapa orang pekerja untuk bekerja di kebunnya itu. 2 Dia
menemui beberapa orang pekerja danmereka setuju untuk bekerja dengan
upah biasa— yaitu satu keping uang perak* sehari. Lalu dia menyuruh
mereka bekerja di kebunnya itu.

3 “Kira-kira jam sembilan pagi, dia pergi lagi ke pasar, dan dia men-
emukan beberapa orang pekerja yang sedang menganggur. 4 Maka dia
berkata kepada mereka, ‘Bekerjalah di kebun anggur saya. Saya akan
membayar kalian dengan upah yang pantas.’ Mereka pun setuju dan pergi
bekerja di kebunnya. 5 Sekitar jam dua belas siang dan jam tiga sore dia
pergi lagi melakukan hal yang sama.

6 “Kira-kira jam lima sore, dia pergi lagi ke pasar, dan dia melihat beber-
apa orang pekerja lain di sana yangmasih terus menganggur. Dia bertanya
kepadamereka, ‘Kenapa kalianmembuang-buang waktu sepanjang hari di
sini dan tidakmengerjakan apa-apa?!’
‡ 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 bisamasuk— tetapi hanya
kalau semua bebannya dilepaskan. Tetapi pintu di samping gerbang seperti itu hanya terdapat di
negara-negaraEropa, dandibangunbeberapaabad sesudahzamanYesus. AjaranYesusdi 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. * 20:2 satu keping
uang perak Secara harfiah, “satu dinar.” Dinar adalahmata uangRomawi yang dibuat dari perak asli.
Pada waktu itu, satu dinar adalah upah seorang pekerja dalam satu hari.
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7 “Jawab mereka, ‘Tidak ada orang yang memberikan pekerjaan kepada
kami.’

“Dan pemilik kebun itu berkata, ‘Kalian juga pergilah bekerja di kebun
saya.’

8 “Ketika hari sudah petang dia berkata kepada mandornya, ‘Panggillah
para pekerja itu dan bayarlah upah mereka— mulai dari yang datang
terakhir sampai yang pertama.’ 9Lalu para pekerja yangmulai bekerja jam
lima sore datang mengambil upah mereka, dan masing-masing menerima
satu keping uang perak. 10 Tetapi waktu giliran para pekerja yang bek-
erja sejak pagi-pagi itu menerima upah mereka, mereka berpikir bahwa
mereka akan menerima upah lebih banyak dari para pekerja yang lain.
Dan ternyata setiap mereka juga menerima upah satu keping uang perak.
11 Jadiwaktumerekamenerima itumerekamulai bersungut-sungut kepada
pemilik kebun anggur itu. 12 Mereka berkata, ‘Para pekerja yang datang
terakhir hanya bekerja selama satu jam saja, tetapi Bapak membayar
mereka denganupah yang samadengan kami! Padahal kami sudahbekerja
keras sepanjang hari di bawah panas matahari!’

13 “Tetapi pemilik kebun itu menjawab salah satu dari mereka, ‘Kawan,
saya tidak melakukan yang kurang adil kepadamu! Bukankah sebelumnya
kamu sudah setuju untuk bekerja sepanjang hari dengan upah satu keping
perak?! 14 Jadi sekarang pulanglah dengan upahmu itu. Sudah menjadi
keputusanku untuk membayar upah para pekerja yang datang terakhir
sama seperti upahmu. 15 Saya bisa melakukan apa saja yang saya mau
dengan uang saya sendiri— bukan?! Atau apakah kamu iri karena saya
bermurah hati kepada orang lain?’

16 “Dengan demikian orang-orang yang sekarangmempunyai kedudukan
yang rendah di kemudian hari akan mendapatkan kedudukan yang tinggi.
Dan orang-orang yang sekarang mempunyai kedudukan yang tinggi di
kemudian hari akanmendapatkan kedudukan yang rendah.”

Yesusmemberitahukan tentang kematian-Nya✡
17 Ketika Yesus dan kami kedua belas murid-Nya sedang dalam per-

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 diserahkan
kepada para imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan men-
jatuhkan hukumanmati atas Aku. 19Kemudianmereka akanmenyerahkan
Aku kepada pembesar-pembesar yang bukan Yahudi. Dan mereka akan
menghina dan mencambuk Aku, lalu membunuh Aku dengan cara disal-
ibkan. Tetapi pada hari ketiga sesudah kematian-Ku, Aku akan dibangk-
itkan kembali.”

Permintaan ibu Yakobus dan Yohanes✡
20 Kemudian istri Zebedeus— yaitu ibu Yakobus dan Yohanes, datang

kepada Yesus bersama kedua anaknya itu, lalu dia sujud di hadapan Yesus
untukmeminta sesuatu.

21Yesus bertanya kepadanya, “Apa yang Ibumau?”
Dia menjawab, “Waktu Engkau menjadi raja nanti dan duduk di atas

takhta kerajaan, berjanjilah bahwa kedua anak saya ini akan diberi jabatan
yang paling tinggi— yaitu yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang
seorang lagi di sebelah kiri-Mu.”

✡ 20:16 Mrk. 10:32-34; Luk. 18:31-34 ✡ 20:19 Mrk. 10:35-45
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22 Jawab Yesus kepada kedua anaknya itu, “Kalian tidak mengerti apa
yang kalian minta. Apakah kalian sanggup menerima penderitaan seperti
yang Aku segera akan alami?”†
Jawabmereka, “Ya, kami sanggup.”
23Kata Yesus kepada mereka, “Memang kalian akan mengalami pender-

itaan seperti yang akan Ku-alami. Tetapi Aku tidak berhak menentukan
siapa yang akan duduk di sebelah kanan-Ku atau di sebelah kiri-Ku. Bapa-
Ku yang akan memberikan kedua tempat itu kepada mereka yang sudah
ditentukan-Nya.”

24Waktu kami kesepuluhmurid yang lainmendengar hal itu, kami sangat
marahkepadakeduabersaudara itu. 25TetapiYesusmemanggil kami semua
dan berkata, “Kalian tahu bahwa para pemimpin dan pembesar bangsa-
bangsa yang bukanYahudi sukamemerintahmasyarakat dengan keras dan
menindas hak-hak mereka. 26 Tetapi kalian tidak boleh seperti mereka.
Kalau di antara kalian ada yang mau menjadi orang yang terkemuka, dia
harus mengambil tempat yang paling hina dan menjadi pelayan kalian.
27Dan siapa saja dari kalian yangmaumenjadi orang nomor satu, dia harus
menjadi budak bagi semua kalian yang lain. 28 Kalian harus mengikuti
teladan-Ku. Karena Aku— Anak Manusia, datang ke dunia ini bukan untuk
dilayani oleh orang-orang lain, tetapi untuk melayani orang-orang lain
dan memberikan hidup-Ku sebagai kurban menebus banyak orang dari
perbudakan karena dosa-dosamereka.”

Yesusmembuat dua orang buta bisamelihat✡
29Waktu Yesus dan kami semuameninggalkan kota Yeriko, banyak orang

mengikuti kami. 30 Ada dua orang buta sedang duduk di pinggir jalan.
Waktumerekamendengar bahwa Yesus sedangmelewati jalan itu, mereka
mulai berseru, “Tuhan, Keturunan Daud,‡ kasihanilah kami!” 31 Orang
banyak yang mengikuti itu menegur mereka supaya diam, tetapi mereka
semakin keras berteriak, “Tuhan, Keturunan Daud, kasihanilah kami!”
32LaluYesusberhenti danberkata kepadamerekaberdua, “Apayangkalian
mau Aku perbuat bagi kalian?”

33 Jawab mereka, “Ya Tuhan, supaya mata kami bisa melihat kembali.”
34Yesus sangatmengasihanimereka, jadi Diamenjamahmatamereka. Dan
saat itu jugamerekamelihat kembali, lalu mereka jugamengikuti Dia.

21
Yesus disambut di Yerusalem seperti seorang raja✡

1Waktu 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 2dan berkata
kepada mereka, “Pergilah ke desa yang di depan itu. Begitu kalian masuk,
kalian akan melihat seekor keledai betina terikat bersama anaknya. Lep-
askanlah keduanya dan bawalah kepada-Ku. 3 Dan kalau ada orang yang
menanyakan tentang apa yang sedang kalian lakukan, katakanlah, ‘Tuhan
memerlukan kedua keledai ini,’ dan orang itu akan segera mengizinkan
kalianmembawa kedua keledai itu.”

4Hal itu terjadi supaya apa yang dikatakan Allah melalui nubuatan nabi
ditepati, yang berbunyi,
† 20:22 menerima…alamiSecaraharfiah, “meminumcawanyangakanKu-minum.” ✡ 20:28 Mrk.
10:46-52; Luk. 18:35-43 ‡ 20:30 KeturunanDaud Lihat catatan diMat. 9:27. ✡ 21: Mrk. 11:1-11;
Luk. 19:28-38; Yoh. 12:12-19
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5 “Katakanlah kepada para penduduk Yerusalem,
‘Perhatikanlah, Rajamu sedang datang kepadamu!

Dia rendah hati dan dibawa oleh seekor keledai beban—
bahkan seekor keledai muda.’ ”✡

6Lalu keduamurid itu pergi danmelakukan tepat seperti yang dikatakan
Yesus kepada mereka. 7 Mereka membawa keledai itu bersama anaknya
danmeletakkan jubah-jubahmereka di atas punggung kedua keledai itu se-
bagai alas duduk. Lalu Yesus naik keledai muda itu.* 8Untukmenghormati
Yesus, sebagian besar dari orang banyak yang berkumpul di situ membuka
jubah-jubah mereka dan menggelarkannya di jalanan, dan ada juga yang
mengalas jalan itu dengan ranting-ranting yang berdaun.† 9 Orang-orang
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.”
10PadawaktuYesusmemasuki Yerusalem, seisi kotamenjadi gempar, jadi

orang-orang bertanya-tanya, “Siapakah orang itu?”
11Orang banyak yangmengikuti Yesusmenjawab, “Orang itu Yesus! Yaitu

nabi yang berasal dari desa Nazaret di provinsi Galilea.”

Yesus mengusir orang-orang yang menjadikan Rumah Allah seperti
pasar✡

12 Lalu Yesus masuk ke teras Rumah Allah dan mengusir semua orang
yang sedang berjual-beli di situ. Dia membalikkan meja-meja yang dipakai

✡ 21:5 Zak. 9:9 * 21:7 keledai muda itu Apa yang Matius tulis bisa ditafsirkan, “naik ke atas
jubah-jubah itu,” atau “naik ke atas kedua keledai itu.” Yang kedua itu bisa berarti bahwa Yesus
menunggangi salah satu, lalu menunggangi yang kedua. Tidak mungkin menunggangi keduanya
sekaligus. Sesuai sifat tulisanMatiusdalamInjil ini, dia senangmemakaidua-duanya, karenakutipan
di ayat 5 menyebut dua macam keledai— yaitu “onon” (keledai) dan “polon” (keledai muda). Dalam
penerjemahan ini, memilih keledai muda untuk ditunggangi Yesus karena Injil Markus dan Lukas
mengatakan bahwa Yesus menunggangi keledai muda yang belum pernah ditunggangi orang. Lihat
Mrk. 11:2 dan Luk. 19:30. † 21:8 Untuk menghormati Yesus … Orang banyak membuat hal-hal
seperti ini sesuai dengan kebudayaan mereka untuk menyambut seorang raja yang datang. Jalan
raya dialasi supaya kaki raja tidak menyentuh tanah. Dan denganmenaruh jubahmereka di bawah
kaki raja yang datang, berarti mereka tunduk kepada raja itu. Tetapi sesuai dengan Firman TUHAN
yangdikutipdalamayat 5, kedatanganYesus tidak seperti kedatanganseorang raja. Biasanya seorang
raja datang dengan menunggangi kuda yang tinggi dan kuat, seperti kuda perang. Tetapi Yesus
hanya menunggangi keledai beban untuk menunjukkan bahwa Dia datang dengan rendah hati.
‡ 21:9 Hosana Dalam Bahasa Ibrani yang kuno, hosana berarti ‘TUHAN selamatkanlah kami’ atau
‘Terpujilah TUHAN’. Tetapi pada waktu Yesus, artinya sudah 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
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oleh para penukar uang.§ Dan Dia juga menjatuhkan bangku-bangku yang
dipakai oleh para penjual burungmerpati.

13Kata-Nya kepadamereka, “Dalam Kitab Suci Allah berkata,
‘Rumah-Ku akan disebut rumah doa.’✡
Tetapi kalian sudah mengubahnya menjadi ‘tempat persembunyian untuk
para pencuri!’ ”✡

14 Lalu banyak orang buta dan orang pincang datang kepada-Nya di
teras Rumah Allah, dan Dia membuat semua orang buta itu bisa melihat
dan semua orang pincang itu bisa berjalan. 15 Dan ketika para imam
kepala dan ahli Taurat melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan
Yesus danmendengar anak-anak kecil bersorak-sorai di teras RumahAllah,
“Hosana, terpujilah Allah karena Keturunan Daud ini,” mereka menjadi
sangat marah. 16Mereka berkata kepada-Nya, “Kamu tidak dengar anak-
anak itu— kah?! Kenapa kamu tidakmelarangmereka berkata seperti itu?!”
Jawab-Nya kepada mereka, “Ya, Aku dengar. Tetapi sampai kapan kalian

bisa mengerti Firman Allah?! Karena penulis Mazmur berkata kepada
Allah,
‘Engkau sudah mengajar anak-anak dan bayi-bayi untuk memberi pujian

yang sempurna kepada-Mu.’ ”✡
17KemudianYesus dankamimeninggalkanmereka lalu keluar dari kota itu,
dan pergi ke desa Betania untuk bermalam di situ.

Yesusmengutuk pohon ara yang tidak berbuah✡
18 Besoknya pagi-pagi sekali, ketika Yesus dan kami dalam perjalanan

kembali ke kota Yerusalem, Diamerasa lapar. 19Diamelihat sebatangpohon
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.

20Ketika kami murid-murid-Nya melihat hal itu, kami sangat heran dan
bertanya, “Kenapa bisa pohon ara itu langsung kering?!”

21 Jawab Yesus kepada mereka, “Kalau kamu masing-masing percaya
tanpa ragu-ragu dalam hatimu, kamu juga bisa membuat keajaiban seperti
yangAku lakukanpadapohon ini—bahkanmelakukankeajaibanyang lebih
besar lagi. Contohnya, kamu bisa minta kepada Allah supaya gunung ini
pindah ke dalam laut. Maka hal itu akan terjadi. 22 Segala sesuatu yang
kamu minta dalam doa, percayalah bahwa Allah sedang memberikannya,
maka kalian 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

§ 21:12 penukar uang Pada waktu itu, raja besar di Roma memerintah semua daerah Yahudi dan
banyak provinsi yang lain. Oleh karena itu, uang yang dipakai sehari-hari adalah uang Roma.
Tetapi para imamkepala sudahmembuat larangan, “UangnegaraRoma tidakbolehdipersembahkan
kepada TUHAN.” Jadi orang-orang yang datang ke Rumah Allah menukar uang mereka dulu supaya
bisa memakai uang yang diizinkan dan berlaku di dalam Rumah Allah. Pada waktu itu, uang yang
diizinkan untuk dipakai adalahmata uang dari Tirus. Imam-imam kepala juga berkuasa atas semua
yang dijual di Rumah Allah, jadi merekamenjadi kaya dari hasil penjualan dan penukaran uang itu.
✡ 21:13 Yes. 56:7 ✡ 21:13 Yer. 7:11 ✡ 21:16 Mzm. 8:3 ✡ 21:17 Mrk. 11:12-14, 20-24 ✡ 21:22
Mrk. 11:27-33; Luk. 20:1-8
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untuk mengajar dan mengubah kebiasaan-kebiasaan kami?— seperti yang
kamu lakukan kemarin! Atas nama siapa kamumelakukan itu?”

24 Dia menjawab, “Aku juga mau menanyakan sesuatu kepada kalian.
Kalau kalian menjawab Aku, maka Aku juga akan memberitahukan Siapa
yang memberikan hak itu kepada-Ku. 25 Siapa yang memberikan hak
kepada Yohanes Pembaptis untuk membaptis orang-orang? Apakah Allah
yangmemberikan, atau dia bekerja atas kemauannya sendiri?”
Lalumereka saling berbicara satu sama lain, “Kalau kitamenjawab ‘Allah

yang memberi,’ maka dia akan berkata kepada kita, ‘Kalau begitu, kenapa
kalian tidak percaya kepada Yohanes?’ 26 Tetapi jangan kita jawab, ‘Dia
bekerja atas kemauannya sendiri,’ karena kita takut bahwa orang banyak
ini akan marah kepada kita!” Mereka takut kepada orang banyak itu,
karena semuaorangyangberkumpuldi situpercayabahwaYohanesadalah
seorang nabi. 27 Jadi merekamenjawab Yesus, “Kami tidak tahu.”
Lalu Dia berkata kepada mereka, “Kalau begitu Aku pun tidak akan

mengatakan kepada kalian Siapa yang memberikan hak kepada-Ku untuk
melakukan hal-hal seperti itu.”

Perumpamaan tentang kedua anak dari pemilik kebun
28 “Sekarang katakanlah pendapat kalian tentang cerita ini: Ada seorang

bapakmempunyai dua orang anak laki-laki. Pada suatu hari diamenyuruh
anaknya yang pertama, ‘Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.’

29 “Anak itu menjawab, ‘Saya tidak mau!’ Tetapi kemudian dia menyesal
lalu pergi dan bekerja di kebun anggur itu.

30 “Lalu bapak itumenyuruh anaknya yang kedua untuk bekerja di kebun
anggur itu. Anak itu menjawab, ‘Ya Pak, saya akan pergi.’ Tetapi dia tidak
pergi.

31 “Menurut kalian, yang manakah dari kedua anak itu yang melakukan
kehendak bapaknya?”
Jawabmereka, “Yang pertama.”*
Lalu kata Yesus kepada mereka, “Yang Ku-katakan ini benar: Orang-

orangberdosa— seperti parapenagihpajakdanparapelacur, lebihmungkin
diizinkan masuk ke dalam kerajaan Allah daripada kalian! 32 Karena
Yohanes datang dan menunjukkan hidup yang sesuai dengan kehendak
Allah kepada kalian, dan kalian tidak maumempercayai ajarannya. Tetapi
para penagih pajak dan para pelacur mempercayainya. Biarpun kalian
sudah menyaksikan begitu banyak orang seperti mereka digerakkan oleh
Allahuntukbertobat, kalian tidakmenyesaldan tidakmulaipercayakepada
ajaran Yohanes.”

Orang Yahudi selalumenolak utusan-utusan Allah✡
33 “Dengarkanlah cerita yang lain ini: Adalah seorang pemilik tanah yang

menyuruhhamba-hambanyamembuat kebunanggur yangbesar— lengkap
dengan pagar di sekelilingnya. Lalu mereka menggali lubang sebagai
tempat untuk memeras buah anggur, dan membangun pondok jaga yang
tinggi— supaya penjaga bisamelihat kalau-kalau ada pencuri atau binatang
* 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 TBmenulis jawaban para pendengar sebagai ‘yang
kedua’. Jadi, ceritanya tetap sama di antara kedua salinan kuno tersebut, karena anak yang akhirnya
mengikuti kemauan bapaknya adalah anak yang dulunyamelawan. Hampir semua terjemahan lain
dalambahasa Indonesiamaupunbahasa Inggrismenerjemahkanseperti TSI. TBmenjadi sangatunik
dalam ketiga ayat ini. ✡ 21:32 Mrk. 12:1-12; Luk. 20:9-19
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yang mau masuk ke dalam kebun itu. Sesudah itu dia menyewakan kebun
anggur itu kepada beberapa orang petani, lalu dia bersama para hambanya
pergi ke negeri lain. 34 Waktu tiba musim panen, dia menyuruh hamba-
hambanya pergi kepada para petani itu untukmengambil hasil kebun yang
menjadi bagiannya.

35“Tetapiparapetani itumenangkaphamba-hamba itu. Yangsatumereka
pukul, dan yang seorang lagi mereka bunuh, dan yang seorang lain lagi
dilempari dengan batu sampaimati. 36Pemilik kebun itumenyuruh hamba
yang lain lagi— lebih banyak dari yang pertama. Tetapi para petani itu
memperlakukanmerekadengan cara yang sama. 37Akhirnyadiamengutus
anaknya sendiri kepada para petani itu dengan pikiran, ‘Pasti anak saya
akanmereka hormati.’

38 “Tetapi waktumelihat anak itu datang, mereka berkata satu sama lain,
‘Lihat! Yang datang ini adalah anaknya! Nanti dialah yang akan menjadi
pemilik kebun ini kalau bapaknya sudah meninggal. Mari kita bunuh dia,
supaya kebun ini menjadi milik kita.’ 39 Lalu mereka menangkap dia dan
menyeretnya keluar dari kebun anggur itu, lalu membunuhnya.”

40 Lalu Yesus bertanya, “Jadi, waktu pemilik kebun itu kembali, dia akan
berbuat apa kepada para petani itu?”

41 Mereka yang mendengar, ada yang menjawab, “Dia pasti akan
menyiksa dan membinasakan para petani itu! Lalu dia akan menyewakan
kebunnya itu kepadapetani-petani yang lain— yang setiamembagikanhasil
yangmenjadi bagiannya pada waktumusim panen tiba.”

42 Kemudian Yesus berkata kepada mereka, “Sampai kapan kalian bisa
mengerti Firman Allah? Karena sudah ada tertulis,
‘Batu yang dianggap tidak berguna oleh tukang-tukang bangunan,

Allah sudah jadikan sebagai batu fondasi yang terutama.
Apa yang Allah lakukan itu sangat mengherankan bagi kita!’✡

43 “Karena itu, Aku berkata kepada kalian bahwa hak sebagai warga
kerajaan Allah akan diambil dari kalian bangsa Yahudi dan akan
diberikan kepada bangsa-bangsa lain— yaitu kepada orang-orang yang
setia melakukan kehendak Allah. 44 Setiap orang yang tersandung pada
batu fondasi tersebut akan hancur. Dan semua yang ditimpa batu itu akan
hancur sekali sampai menjadi pecahan-pecahan kecil.”

45 Waktu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar
perumpamaan-perumpamaan itu, 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 ter-
pilihmenjadiwarganegarakerajaanAllah, hal itubisadigambarkanseperti
seorang raja yang mengadakan pesta pernikahan untuk putranya. 3 Pada
waktu pesta sudah siap dimulai, raja itu menyuruh hamba-hambanya
memanggil orang-orang yang sudah diundang ke pesta itu. Tetapi para
undangan itu tidakmau datang.
✡ 21:42 Mzm. 118:22-23 ✡ 22: Luk. 14:15-24
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4 “Sekali lagi raja itu menyuruh hamba-hambanya yang lain, ‘Katakanlah
kepada para undanganku itu bahwa semua makanan pesta sudah siap.
Sapi jantan dan anak sapi yang gemuk sudah banyak dipotong, dan segala
sesuatu sudah tersedia. Mari datang ke pesta pernikahan ini!’

5 “Namun, para undangan itu tetap saja tidak mempedulikan undangan
itu dan masing-masing pergi mengerjakan pekerjaannya. Ada yang pergi
mengerjakan ladang, berdagang, dan pekerjaan lainnya. 6 Bahkan ada
yang menangkap hamba-hamba raja itu, menyiksa mereka, dan akhirnya
membunuhmereka. 7Maka raja menjadi sangat marah, lalu diamenyuruh
para tentaranya untuk membunuh orang-orang yang sudah membunuh
para hambanya itu danmembakar kota mereka.

8 “Kemudian raja itu berkata lagi kepada para hambanya, ‘Pesta pernika-
han sudah siap, tetapi orang-orang yang sudah saya undang itu memang
tidak layak diundang. 9 Jadi pergilah ke jalan-jalan besar dan undanglah
semua orang yang kalian jumpai di situ supaya mereka menghadiri pesta
pernikahan ini.’ 10 Lalu para hamba itu pun pergi ke jalan-jalan raya, dan
mereka mengundang semua orang yang mereka jumpai— baik itu orang
yang dianggap berdosa maupun yang baik, sampai ruangan pesta pun
penuh dengan para tamu.

11 “Tetapi ketika raja itumasukmelihat para tamunya yang sedang duduk
di situ, diamelihat ada seorang tamu yang tidakmemakai pakaian seragam
yang disediakan raja bagi para tamu pesta pernikahan itu.* 12 Lalu raja
berkata kepada orang itu, ‘Kawan, bagaimana kamu bisa masuk ke sini
tanpa memakai pakaian seragam?’ Tetapi orang itu tidak bisa menjawab-
nya. 13 Kemudian raja itu berkata kepada para hambanya, ‘Ikatlah kaki
dan tangan orang itu dan lemparkanlah dia ke luar ke tempat yang paling
gelap. Orang-orang yang berada di situ akan selalu menangis serta sangat
menderita.’ ”

14 Lalu Yesus mengakhiri perumpamaan itu dengan berkata, “Banyak
orang yang diundang oleh Allah untukmenjadi warga kerajaan-Nya, tetapi
sebenarnya hanya sedikit yang terpilih menjadi warga kerajaan itu.”

Orang-orang Farisi bersepakat membujuk Yesus supaya Dia melawan
pemerintahan Roma✡

15 Kemudian beberapa anggota kelompok Farisi pergi meninggalkan
Yesus dan 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 beber-
apa teman Raja Herodes juga hadir. 16 Sesuai dengan rencana, mereka
mengutus beberapa anggota mereka dan beberapa teman Herodes untuk
berkata kepada-Nya, “Guru, kami tahu bahwa kamu orang yang jujur, dan
kamu jugamengajar dengan jujur tentang apa yang Allah kehendaki untuk
kita lakukan. Kamu tidak takut kepada pendapat siapa pun, karena kamu
tidakmemandangkedudukanorang. 17 Jadi kamimaumenanyakan 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?! 19 Coba
* 22:11 pakaian seragam yang sudah disediakan … Secara harfiah, “pakaian pesta pernikahan.”
Menurut banyak penafsir, informasi tersirat dalam cerita ini adalah bahwa raja-raja sering menye-
diakan pakaian seragamuntuk semua orang yangmenghadiri pesta besar. ✡ 22:14 Mrk. 12:13-17;
Luk. 20:20-26
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tunjukkan kepada-Ku satu keping uang perak yang biasa dipakai untuk
membayar pajak.” Lalu mereka menunjukkan mata uang itu kepada-Nya.
20Dan Dia bertanya, “Ukiran muka siapa yang ada di sini? Dan nama siapa
yang tertulis di sini?”

21 Jawabmereka: “Raja Roma.”
Lalu kata-Nya kepadamereka, “Kalau begitu, berikanlah kembali kepada

raja apa yang wajib raja miliki. Dan berikanlah kembali kepada Allah apa
yang wajib Allahmiliki.”

22 Mendengar jawaban itu mereka pun terheran-heran. Lalu mereka
pergi meninggalkan Dia.

Orang-orang dari kelompok Saduki bertanya tentang kehidupan kembali
sesudah kematian✡

23 Pada hari itu juga, beberapa anggota kelompok Saduki† mendatangi
Yesus. (KelompokSadukipercayabahwasetiaporangyangsudahmati tidak
akan hidup kembali.) Lalu mereka bertanya kepada-Nya, 24 “Guru, Musa
mengajarkan bahwa kalau seorang laki-laki yang sudah beristri meninggal
dan belum mempunyai anak, maka saudaranya hendaklah mengawini
jandanya itu untuk meneruskan keturunan bagi abangnya yang sudah
meninggal itu.✡ 25Pernah ada tujuh orang bersaudara di antara kami. Laki-
laki yang pertama menikah dengan seorang perempuan, lalu meninggal.
Karena dia tidak mempunyai anak, lalu laki-laki yang kedua mengawini
janda kakaknya itu. 26 Lalu laki-laki yang kedua juga meninggal tanpa
mempunyai anak. Hal yang sama juga terjadi kepada laki-laki yang ketiga,
dan seterusnya, sampai yang ketujuh. Mereka semua meninggal dan tidak
mempunyai keturunan melalui perempuan itu. 27 Dan akhirnya janda itu
juga meninggal. 28 Jadi, kalau memang benar bahwa orang yang sudah
meninggal akan dihidupkan kembali, lalu janda itu akan disebut sebagai
istri siapa? 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
padawaktu orangmeninggal hidup kembali, mereka tidak akan kawin lagi.
Mereka akan hidup seperti malaikat-malaikat di surga yang tidak pernah
menikah.

31 “Tetapi tentang kehidupan kembali sesudah kematian, sampai kapan
kalian akan mengerti Firman Allah yang terkenal ini! Yaitu waktu Allah
berkata, 32 ‘Aku adalah Allah Abraham, dan Allah Isak, dan Allah Yakub.’✡
Allahmenyebutkan ketiga nenekmoyang kita itu sebagai orang yangmasih
tetap hidup dan menyembah-Nya. Walaupun orang yang meninggal tidak
lagi di dunia, di hadapan Allahmerekamasih tetap hidup.”

33 Orang banyak yang berada di situ heran sekali ketika mendengar
ajaran-Nya itu.

Yesusmemberitahukan tentang perintah Allah yang paling penting✡

✡ 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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34 Lalu para anggota kelompok Farisi mendengar bahwa Yesus sudah
mengalahkan orang-orang dari kelompok Saduki ketika mereka men-
gajukan pertanyaan menguji Yesus, maka berkumpullah mereka un-
tuk mencari jalan untuk mengalahkan Yesus. 35 Lalu salah seorang
anggota mereka— yang juga adalah ahli Taurat, mencari suatu cara untuk
menyalahkan Yesus ketika dia bertanya, 36 “Guru, menurut pendapatmu,
dari semua Hukum Taurat, perintahmana yang paling penting?”

37Yesusmenjawab, “ ‘Kasihilah TUHANAllahmudengan segenaphatimu,
dengan segenap napas hidupmu, dan dengan segenap akal pikiranmu.’✡
38 Perintah itulah yang paling penting dan yang terutama. 39 Dan per-
intah kedua yang hampir sama pentingnya dengan itu— yaitu ‘Kasihilah
sesamamu sama seperti kamumengasihi dirimu sendiri.’✡ 40Karena kedua
perintah itu adalah dasar dari semua Hukum Taurat dan semua perintah
yang terdapat dalam tulisan para nabi.”

Yesusmenunjukkan bahwaDia bukan hanya keturunan Daud✡
41 Sementara orang-orang Farisi itu masih bersama dengan Yesus, Dia

menggunakan pertanyaan ini untuk mengajar mereka: 42 “Bagaimana
pendapat kalian tentang si Kristus?‡ Nanti Dia datang sebagai keturunan
siapa?”
Jawabmereka, “Keturunan Raja Daud.”
43 Kata-Nya kepada mereka, “Kalau begitu, kenapa Daud— ketika

bernubuat melalui kuasa Roh Kudus, memanggil Kristus, ‘Tuhan saya’?
Karena dia berkata seperti ini,
44 ‘TUHAN Allah berkata kepada Tuhan Penguasa hidupku,§
“Duduklah di sebelah kanan-Ku danmemerintahlah sebagai Raja

sampai Aku mengalahkan semua yang memusuhi-Mu dan membuat
merekamenjadi budak-Mu.” ’✡

45 Jadi, kalau Daud sangat menghormati Kristus dengan menyebut Dia
‘Tuhan Penguasa hidupku,’ kenapa kalian mengajar bahwa Dia hanya
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✡

1 Kemudian Yesus berkata kepada orang banyak dan kami para murid-
Nya, 2 “Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi sudah duduk di posisi Musa
sebagai hakim yang sah, untuk menjelaskan dan mengajarkan Hukum
Taurat. 3 Oleh karena itu, lakukanlah dan taatilah semua yang mereka
ajarkan kepada kalian. Tetapi jangan tiru perbuatan para ahli Taurat dan
orang-orang Farisi itu, karena mereka tidak melakukan apa yang mereka
ajarkan. 4Mereka membebani kita dengan banyak peraturan agama yang
sangat sulit dijalani. Tetapi mereka sendiri hanya berpura-pura seperti
orang yang menjalankan semua peraturan itu. Dan ketika kita merasa
kesulitan untuk menjalani semua peraturan itu, mereka yang mengajar
✡ 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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peraturan itu tidak peduli kepada kita. Bahkan untuk mengulurkan ujung
jarinya pun untuk menolong mengatasi kesulitan kita, mereka merasa
malas. 5 Semua perbuatan baik yang mereka lakukan hanya untuk pamer
saja. Sebagai contoh, merekamembesarkan kotak peringatan*mereka dan
memanjangkan rumbai-rumbai yang ada di keempat ujung jubahmereka.†
6 Di rumah-rumah pertemuan atau di pesta-pesta makan, mereka suka
duduk di kursi-kursi yang paling depan. 7 Juga waktu mereka berjalan
di pasar, mereka senang 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 me-
manggil kamu ‘Guru.’ Karena kalian hanya mempunyai satu Guru, dan
kalian semua bersaudara. 9Dan janganlah kalian memanggil siapa pun di
dunia ini ‘Bapa.’ KarenahanyaadasatuBapakita—yaituBapayangdi surga.
10 Dan kalian juga jangan mau dipanggil ‘Pemimpin.’ Karena hanya ada
satu Pemimpin kalian— yaitu Aku yang adalah Kristus. 11Sebaliknya, orang
yangAllah anggap yang terbesar di antara kalian adalah orang yang rendah
hati danmenjadi pelayan kalian semua. 12Siapa yangmeninggikan dirinya
akan direndahkan oleh Allah. Dan siapa yang merendahkan hatinya akan
ditinggikan-Nya.”

13-14 Lalu, waktu orang banyak masih berada di situ, Yesus langsung
menegur para pemimpin Yahudi, “Celakalah kalian para ahli Taurat dan
orang-orang Farisi! Kalian berpura-pura saja sebagai orang baik! Kalian
menghalangi jalan bagi orang-orang lain supaya sulit bagi merekamenjadi
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
anggotakelompokkalian, kalianmenjadikandia calonanggotanerakayang
dua kali lebih jahat dari kalian sendiri.

16 “Celakalah setiap kalian! Karena kamu mau menjadi penuntun jalan
bagi orang-orang lain, padahal kamu sendiri buta! Kamu mengajar,
* 23:5 kotak peringatan Pada waktu itu, orang Yahudi mengikat kotak kecil ke dahi atau lengan
yang berisi empat bagian penting dari Kitab Suci (Kel. 13:1-10, 11-16; Ul. 6:4-9; 11:18-21). Kotak
kecil itu dibuat dari kulit binatang, dan dipakai untuk memperingatkan bahwa mereka mewarisi
Hukum Taurat. (Ul. 6:6-9) Tetapi orang-orang dalam kelompok Farisi membuat kotak-kotak itu lebih
besar untukmembanggakan diri bahwamereka lebih saleh dari yang lain. † 23:5 rumbai-rumbai
yang ada di keempat ujung jubahmerekaMenurut peraturanHukumTaurat, semua laki-laki Yahudi
diharuskan memasang rumbai di keempat ujung jubah-jubah mereka. (Bil. 15:38-40; Ul. 22:12)
Rumbai-rumbai ini juga untuk memperingati semua orang Yahudi untuk mengikuti dengan setia
semua perintah dalam Hukum Taurat. ‡ 23:13-14 Ayat 14 Beberapa salinan kuno dalam bahasa
Yunani menambah kata-kata ini yang dari Mrk. 12:40— yang sesudah beberapa ratus tahunmenjadi
terhitung sebagai ayat 14: “Celakalah kalian para ahli Taurat dan orang-orang Farisi! Kalian
biasa menipu janda-janda dengan memakai alasan seperti ini, ‘Saya akan membantu kamu untuk
mengurus harta suamimu yang sudah meninggal.’ Tetapi sebenarnya kalian hanya berpura-pura
membantu karena kalian mau mencuri harta itu sampai habis. Dan untuk menutupi kejahatan itu,
kalian berdoa panjang-panjang di rumah pertemuan, supaya orang berpikir bahwa kalian orang
baik. Akibat dari perbuatan seperti itu, Allahpasti akanmemberihukumanyang sangatberat kepada
kalian.”
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‘Kalau seseorang menguatkan perjanjiannya dengan menyebut Rumah Al-
lah saja,§ dia tidak harus menepati janjinya itu. Tetapi kalau dia men-
guatkan perjanjiannya dengan menyebut emas yang ada di Rumah Allah,
maka dia harus menepati janjinya itu.’ 17 Kalian orang bodoh dan buta!
Kenapa sampai kalian tidak menyadari bahwa di mata Allah, Rumah Allah
lebih penting daripada emas tersebut?! Karena Rumah Allah itulah yang
menjadikan emas itu suci. 18 Kalian juga mengajar, ‘Kalau seseorang
menguatkan perjanjiannya dengan menyebut mezbah di Rumah Allah, dia
tidak terikat kepada janjinya. Tetapi kalau dia menguatkan perjanjian-
nya dengan menyebut persembahan yang ada di atas mezbah, dia terikat
kepada janjinya itu.’ 19 Kalian orang buta! Kenapa sampai kalian tidak
menyadari bahwa di mata Allah mezbah yang lebih penting daripada
persembahan?! Karena mezbahlah yang menjadikan persembahan di
atasnya itu kudus. 20 Karena siapa yang menguatkan perjanjiannya den-
gan menyebut mezbah, berarti dia sudah melibatkan baik mezbah Allah,
maupun semua persembahan yang ada di atas mezbah itu. 21 Dan siapa
yang menguatkan perjanjiannya dengan menyebut Rumah Allah, berarti
dia sudah melibatkan baik Rumah-Nya itu, maupun Dia yang tinggal di
situ. 22Dan siapa yangmenguatkan perjanjiannya denganmenyebut surga,
berarti dia sudah melibatkan takhta Allah sendiri dan Dia yang duduk di
atas takhta itu.

23 “Celakalah setiap kalian para ahli Taurat dan orang-orang Farisi! Kamu
berpura-pura saja sebagai orangbaik! Kamuhanyamengikuti semuaperat-
uranHukumTaurat yang ringan saja, tetapi lupamelakukan perintahAllah
yang paling penting. Misalnya kamu masing-masing memberi persepu-
luhankeRumahAllahdari rempah-rempahhasil kebunmu— seperti selasih,
adas manis, dan jintan.* Tetapi kamu lupa mengikuti perintah Allah yang
paling penting— yaitu berbelas kasihan,melakukan yang adil danmenepati
janji-janjimu kepada orang lain. Seharusnya kamu melakukan hal-hal
yang paling penting itu, dan jangan melupakan hal-hal yang ringan juga.
24Hai setiap kamuyangmaumenjadi penuntun jalanbagi orang-orang lain,
padahal kamu sendiri buta! Caranya kamu mengikuti perintah Allah bisa
digambarkan seperti seseorang yang mengeluarkan semut kecil† dari air
minumnya, tetapi seekor unta yang ada di dalam air minumnya langsung
ditelannya!

25 “Celakalah setiap kamu para ahli Taurat dan orang-orang Farisi! Kamu
berpura-pura saja sebagai orang baik! Cara kamumengikuti perintah Allah
§ 23:16 menguatkanperjanjiannyaDalamKesepuluhHukum,dilaranguntukmenyebutnamaAllah
dengansembarangan. Olehkarena itu, orangYahudimenggunakankata-kata lainuntukmenghindar
dari langsung mengucap “Allah.” Jadi, waktu orang Yahudi bersumpah atau berjanji tentang
sesuatu, mereka jarangmengatakan, “Semoga Allahmelihat saya kalau saya berdusta!” Kalau orang
menguatkan janjinya dengan menyebut Allah, berarti dia terikat kepada janjinya itu. Oleh karena
itu, mereka biasanya menguatkan perjanjian mereka dengan memakai kata-kata lain. Misalnya,
seseorang bisa berkata, “Semoga Surga melihat saya kalau saya berdusta.” Atau, “Semoga Rumah
Allah melihat saya …” Jadi, karena kebiasaan mereka itu, guru-guru Taurat perlu membedakan
kata-kata mana yang dipakai yang benar-benar mengikat orang kepada janjinya atau sumpah itu di
mata Allah, dan kata-kata mana yang dianggap enteng. * 23:23 persepuluhan … Hukum Taurat
mengatakan agar orang Israelmemberikan persepuluhan dari bahanmakanan hasil ladangnya (Im.
27:30-32; Ul. 26:12). Dalam hal ini tidak termasuk hasil tumbuhan kecil seperti yang disebut dalam
ayat ini. Berarti para ahli Taurat dan orang-orang Farisi sudahmemberikan lebih daripada tuntutan
Taurat untuk menunjukkan betapa hebatnya mereka melaksanakan Taurat. † 23:24 semut kecil
Secara harfiah, “agas.” Agas bisa terbang, tetapi lebih kecil dari lalat atau nyamuk.
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bisa digambarkan seperti orang yang hanyamencuci cangkir danmangkuk
pada bagian luarnya saja, tetapi lupa untuk mencuci bagian dalam yang
sangat kotor. Begitu jugalah hati kamu penuh dengan kotoran— yaitu
kamu tidak menguasai diri sendiri dan menipu orang untuk mendapatkan
uang. 26Hai setiap kamu orang Farisi yang buta, sampai kapan kamu akan
menyadari bahwa kamu harus membersihkan bagian dalam dulu, baru
bagian luar juga akanmenjadi bersih!

27 “Celakalah setiap kamu para ahli Taurat dan orang-orang Farisi! Kamu
berpura-pura saja sebagai orang baik! Kamu seperti kuburan yang sudah
dicat putih. Bagian luarnya memang kelihatan bagus, tetapi di dalamnya
penuh dengan tulang-belulang dan berbagai macam kotoran. 28 Begitu
juga dengan kamu, karena waktu orang lain melihat kamu dari luar, kamu
kelihatan seperti orang yang benar. Tetapi sebenarnya hati kamu penuh
dengan keinginan untuk melanggar perintah-perintah Allah dan hanya
berpura-pura saja sebagai orang benar.

29-31 “Celakalah kalian para ahli Taurat dan orang-orang Farisi! Kalian
berpura-pura saja sebagai orang baik! Kalian adalah keturunan para pem-
bunuhnabi-nabi! Nenekmoyangkalianlahyangmembunuhparanabi, dan
sekarang kalianmembangun kembali kuburan-kuburan para nabi itu serta
menghiasinya. Dan dengan mulut kalian berkata, ‘Seandainya kami hidup
di zaman nenek moyang kami, kami pasti tidak akan ikut bersama mereka
membunuh orang-orang benar itu.’ Tetapi dengan perkataan itu, sudah
jelas bahwa kalian sendiri mengaku bahwa kalian adalah keturunan para
pembunuh itu! 32 Jadi, kalau begitu, lanjutkan dan selesaikanlah pekerjaan
yang sudah dimulai oleh nenekmoyangmu itu!

33 “Kalian sama saja seperti ular berbisa! Nenek moyang kalian pun ular
berbisa! Bagaimana mungkin orang-orang seperti kalian bisa melarikan
diri dari hukuman neraka?! Memang tidak mungkin. 34 Oleh karena itu,
perhatikanlah! Aku akan tetapmengutus nabi-nabi, orang-orang bijak, dan
guru-guru Firman Allah kepada kalian. Sebagian dari mereka akan kalian
bunuh, dan sebagian akan kalian salibkan,‡ dan sebagian lagi akan kalian
cambuk di rumah-rumah pertemuanmu. Dan sebagian yang lain lagi akan
kalian aniaya dan kejar dari kota yang satu ke kota yang lain.

35-36 “Oleh karena itu, Allah sudah memutuskan untuk menanggungkan
hukuman yang paling berat kepada kalian para pemimpin Yahudi atas
darah semua orang benar itu yang kalian bunuh karena mereka mengajar
atas nama-Nya. Yang Ku-katakan ini benar: Kalian ini yang sudahmenyak-
sikan pelayanan-Ku akanmenanggung hukuman atas semua pembunuhan
orang benar dalam sejarah kita— mulai dari pembunuhan Habel sampai
pembunuhanZakaria,§ anakBerekya. (Habel itudibunuhhanyakarenadia
hidup dengan benar, sedangkan Zakaria adalah orang yang kalian bunuh di
antara Ruang Kudus danmezbah di Rumah Allah.)”

Yesusmemperingatkan para penduduk Yerusalem✡
37 “Hai seluruh penduduk Yerusalem: Kalianlah yang selalu membunuh

nabi-nabi dan para utusan Allah yang datang dan bernubuat atas nama
Bapa-Ku! Ada yang kalian lempari dengan batu sampai mati, dan ada yang
kalian bunuhdengan cara lain. Sudahberkali-kali Akumengulurkan kedua
tangan-Ku untuk memeluk dan melindungi kalian, seperti induk ayam
mengumpulkan dan melindungi anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi
‡ 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). ✡ 23:35-36 Luk. 13:34-35
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kalian selalu tidak mau datang kembali kepada-Ku. 38 Sejak zaman Musa,
Allah sudahberkemahdi antara kalian bangsa Israel. Tetapi perhatikanlah:
Hampir tiba saatnya Allah tidak lagi mendiami Rumah-Nya yang ada di
sini. 39 Percayalah bahwa mulai sekarang, kalian tidak akan melihat Aku
lagi sampai tiba saatnya Aku datang kembali dan kalian berkata, ‘Biarlah
TUHANmemberkati Raja kita ini yang datangmewakili TUHAN!’ ”✡

24
Yesusmengajar tentang akhir zaman✡

1SesudahYesusmeninggalkan terasRumahAllah, dalamperjalanankami
murid-murid-Nya mendekati Dia dan berkata, “Wah, betapa megahnya
Rumah Allah ini dan semua bangunan yang ada di dalam kompleksnya.”

2 Lalu Yesus menjawab, “Ya, perhatikan baik-baik semua kemegahan
bangunan ini! Yang Ku-katakan ini benar: Waktunya akan datang di mana
semua yang kalian lihat ini akan dirobohkan— sampai tidak ada satu batu
pun yangmasih tersusun di atas batu yang lain.”

3 Sesudah itu, Yesus dan kami pergi ke Bukit Zaitun. Ketika Dia sedang
duduk sendirian di sana, kami datang kepada-Nya dan bertanya, “Tolong
jelaskankepadakami kapanbencana itu akan terjadi? Dan tanda-tandaapa
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 akanmuncul danmengaku, ‘Aku inilah Kristus yang
kalian nanti-nantikan itu,’ sehingga mereka akan menyesatkan banyak
orang. 6Kalian akan mendengar tentang perang yang sedang berlangsung
atau yang akan terjadi, tetapi jangan kalian kuatir. Karena Allah sudah
menentukan bahwa hal-hal itu memang harus terjadi. Tetapi apa yang
terjadi itu bukan sebagai tanda sudahmemasuki zamanakhir dunia. 7Akan
terjadi perang antar suku dan antar negara. Nanti juga di mana-mana saja
akan terjadi gempa bumi dan bencana kelaparan. 8 Tetapi semua hal itu
hanya permulaan. Hal-hal itu adalah seperti ibu hamil merasa sakit waktu
maumelahirkan. Kemudian sakitnya akan bertambah parah lagi.

9 “Pada waktu itu orang-orang akan menyerahkan kalian kepada para
penguasa untuk disiksa— bahkan untuk dibunuh. Kalian akan dibenci
oleh semua bangsa karena kalian percaya kepada-Ku. 10Kemudian banyak
orang akan berhenti percaya kepada-Ku karena penganiayaan itu. Dan
orang-orang yang sebelumnya kalian anggap sebagai saudara seiman
akan membenci kalian dan menyerahkan kalian kepada para penguasa.
11 Banyak nabi palsu akan muncul, dan mereka akan menipu banyak
orang. 12 Dan karena semua orang semakin melanggar perintah-perintah
Allah, kasih di antara sesama akan semakin tawar. 13 Tetapi setiap orang
yang terus percaya dan mengikut Aku sampai akhir dunia ini atau sampai
akhir hidupnya akan diselamatkan. 14 Kabar Baik tentang bagaimana
Allahmendirikan kerajaan-Nya akan diberitakan ke seluruh dunia, supaya
orang-orang dari semua suku bangsamendapat kesempatan untuk percaya
kepada berita keselamatan itu. Sesudah itu barulah terjadi akhir dari dunia
ini.

15 “Aku memberikan tanda ini kepada kalian: Sesuai nubuatan Nabi
Daniel, kalian akanmelihatmusuhmendirikan ‘sesuatu yang sangatmena-
jiskan dalam Rumah Allah danmerupakan tanda kebinasaan.’ ”✡
✡ 23:39 Mzm. 118:26; Mat. 21:9 ✡ 24: Mrk. 13:1-31; Luk. 21:5-33 ✡ 24:15 Dan. 9:27; 11:31;
12:11
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Saya (Matius) minta kepada orang yang membacakan buku ini kepada
orang lain: Tolong jelaskan nubuatanDaniel itu kepada pendengar. Yesus
melanjutkanmengajar,

16 “Pada waktu kalian melihat bencana itu, orang-orang yang ada di
Yerusalem dan provinsi Yudea harus melarikan diri ke gunung-gunung.
17 Pada saat itu, kalau ada dari kalian yang berada di teras rumah,* jangan
masuk untuk mengambil sesuatu. Langsung lari saja! 18 Begitu juga kalau
ada orang yang sedang bekerja di ladang. Jangan kembali ke rumah untuk
mengambil jubahnya. 19 Pada waktu bencana itu, kasihan sekali ibu-ibu
yanghamil danyangmenyusui. Merekaakan sangatmenderita karena sulit
melarikan diri. 20Mintalah dalam doa supaya kesusahan besar itu jangan
terjadi padaHari Sabat ataumusimdingin. Kalaubegitu terlalu susahuntuk
kalian melarikan diri. 21Karena pada hari-hari itu akan terjadi kesusahan
yang paling mengerikan. Kesusahan seperti ini belum pernah terjadi sejak
permulaan dunia sampai sekarang. Dan sesudah itu, kesusahan yang
seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi.✡ 22 Tetapi oleh karena Allah
mengasihani umat pilihan-Nya yang masih hidup di dunia pada waktu itu,
Dia sudahputuskanbahwabencanayangpalingmengerikan itu tidakboleh
lama. Karena kalau lama, tidak ada orang yang sanggup bertahan hidup di
dunia.

23 “Pada waktu itu kalau ada orang yang memberitahukan seperti ini,
‘Lihat! Kristus yang kita nanti-nantikan itu sekarang ada di sini,’ atau,
‘Dia ada di sana,’ jangan kalian percaya. 24 Karena nanti ada banyak
orangyangdatangdanmelakukanbermacam-macamkeajaibanyanghebat
untukmenipu kalian. Mereka itu akanmengakui dirinya sebagai nabi yang
menyampaikan berita dari Allah, atau ada juga yangmengaku, ‘Aku adalah
Kristus.’ Tipuan mereka sangat luar biasa, sampai orang-orang pilihan
Allah juga hampir-hampir ikut disesatkan oleh mereka. 25 Ingatlah! Aku
sudahmemberitahukan kepada kalian tentang hal-hal ini sebelumnya.”

Yesusmengajar tentang kedatangan-Nya kembali dari surga✡
26 “Jadi, apabila orang berkata kepadamu, ‘Lihatlah! Kristus yang kita

nanti-nantikan itu sudah ada di daerah sepi,’ kamu jangan pergi ke sana.
Atau kalau seseorang mengatakan, ‘Benar! Dia sudah menghindar dari
orang banyak dan Dia ada di rumah di sana,’ jangan kamu percaya.
27 Karena kedatangan-Ku (Anak Manusia) tidak terjadi secara diam-diam.
Tetapi kedatangan-Ku akan terlihat di mana saja, seperti kilat yang me-
mancar dari timur ke barat. 28 Orang-orang sering berkata, ‘Di mana ada
bangkai, di situ juga ada burung-burung pemakan bangkai berkumpul.’ Be-
gitu 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,

* 24:17 teras rumah Secara harfiah Matius menulis di “atas rumah.” Di negeri Israel bagian atas
rumah-rumah adalah datar dan digunakan seperti orang-orang Indonesia menggunakan teras atau
halaman rumah. ✡ 24:21 Dan. 12:1 ✡ 24:25 Mrk. 13:24-31; Luk. 21:25-28 † 24:28 Begitu juga
… Kalimat terakhir ditambah supaya pembaca zaman sekarang dapat mengerti arti dari peribahasa
yang Yesus sebutkan.
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dan semua pembesar dari kuasa gelap yang ada di langit akan di-
jatuhkan.’‡

30 “Pada waktu itu suatu tanda yang menunjukkan kedatangan-Ku (Anak
Manusia) akan muncul di langit. Lalu orang-orang yang tidak percaya
kepada-Ku dari semua suku bangsa di bumi akan meratap dengan sangat
ketakutan, waktu melihat Aku sedang datang di atas awan-awan di langit
dengan kuasa dan kemuliaan besar. 31 Lalu Aku akan menyuruh malaikat-
malaikat-Ku untuk membunyikan terompet surgawi dan mengumpulkan
semua umat Allah Bapa. Mereka akan dikumpulkan dari semua tempat di
bawah langit, termasuk dari ujung timur sampai ke ujung barat, dan dari
ujung utara sampai ke ujung selatan.

32 “Kita bisa menggambarkan tanda akhir zaman dengan pohon ara.
Kalau rantingnya menjadi lembek dan tunas-tunas pada rantingnya mulai
kelihatan, kalian sudah tahu bahwa musim panas sudah dekat. 33 Begitu
juga, kalau kalian sudah melihat tanda-tanda itu mulai terjadi, seharusnya
kalian pun tahu bahwa waktunya untuk Aku datang kembali sudah dekat.
34 Yang Ku-katakan ini benar: Semua tanda itu akan terjadi sementara
orang-orang zaman ini masih ada yang hidup. 35 Hal-hal ini pasti akan
terjadi semua. Langit dan bumi tidak akan tetap ada, tetapi ajaran-Ku ini
akan tetap berlaku untuk selama-lamanya.”

Nasihat supaya berjaga-jaga✡
36 “Tetapi tentang hari dan jam kedatangan-Ku kembali ke dunia ini tidak

ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga pun tidak. Bahkan
Aku pun sebagai Anak Allah tidak tahu. Hanya Bapa saja yang tahu.

37 “Keadaannya waktu Aku— Anak Manusia, datang akan seperti yang
terjadi pada zaman Nuh. 38-39 Karena pada hari-hari sebelum banjir be-
sar itu datang, orang-orang tidak pernah berpikir bahwa bencana akan
menimpa mereka. Mereka sibuk makan dan minum, laki-laki menikahi
perempuan, dan perempuan dinikahi laki-laki. Mereka terus hidup seba-
gaimanabiasanya sampai tibawaktunyaNuhmasukkedalamperahubesar
dan tiba-tiba banjir itu datang danmembinasakan mereka. Sebelum Aku—
Anak Manusia, datang kembali, seperti itu jugalah nanti keadaan orang-
orang yang tidak percaya kepada-Ku. 40 Pada waktu kedatangan-Ku, hal-
hal seperti ini akan terjadi: Dua orang laki-laki sedang bekerja di ladang.
Yang satu akan dibawa malaikat, dan satu lagi akan tertinggal. 41 Dan di
tempat lain, duaorangperempuan sedangmenggiling gandumdenganbatu
gilingan. Yang satu akan dibawa, dan yang satu lagi akan tertinggal.

42 “Oleh karena itu, teruslah berjaga-jaga dan siap sedia. Karena kamu
tidak tahukapanhari Pemilikmu—yaituAku, akandatangkembali. 43 Inilah
contoh yang penting: Kalau tuan rumah tahu bahwa pencuri akan datang
malam ini, dia akan berjaga-jaga terus, supaya pencuri itu tidak bisamasuk
ke dalam rumahnya. 44 Oleh karena itu, hendaklah kalian juga tetap siap
sedia, karenaAku—AnakManusia, akan datang pada saat yang tidak kalian
sangka.”

Jadilah hamba yang setia dan bijak✡
45 “Buktikanlah bahwa kalian masing-masing adalah hamba-Ku yang

setia dan bijak! Kalau seorang pemilik tanah bepergian, tentu salah satu
hambanya yang setia dan bijak akan dipercayakan tugas khusus— yaitu
‡ 24:29 Ayat 29 Hal-hal ini dinubuatkan di Yes. 13:10; 34:4; Yeh. 32:7; Yl. 2:10; 2:31; 3:15. Baris kedua
secara harfiah, “dan penguasa-penguasa yang ada di (tingkat-tingkat) langit akan digoyangkan.”
✡ 24:35 Mrk. 13:32-37; Luk. 17:26-30, 34-36 ✡ 24:44 Luk. 12:41-48



Matius 24:46 264 Matius 25:14

memberikan makanan kepada hamba-hambanya yang lain pada wak-
tunya. 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: Tuannya itu akan
mempercayakan seluruh harta bendanya kepada hamba yang bijak dan
setia itu.

48 “Sedangkan kalau hamba yang ditugaskan adalah jahat, dia akan
berkata dalamhatinya, ‘Tuan sayapulangnyamasih lama.’ 49Laludiamulai
memukuli hamba-hamba yang lain, serta makan dan minum dengan para
pemabuk. 50Tetapi tanpamemberitahukan sebelumnya dan pada hari dan
jam yang tidak disangka-sangkanya, tuannya tiba-tiba pulang. 51Lalu tuan
itu akan membinasakan hamba yang jahat itu dan membuat dia senasib
dengan orang-orang yang berpura-pura saja sebagai orang benar— yaitu
tuannya akan membuang dia ke dalam penjara di mana orang-orang yang
ada di sana akan selalu menangis serta sangat menderita.”

25
Perumpamaan tentang sepuluh gadis

1“PadawaktuAku—AnakManusia, datangkembali dandisambut sebagai
Raja di dunia ini, kejadiannya bisa digambarkan seperti dalam cerita ini:
Pada suatu hari ada pesta pernikahan dan diadakan padamalam hari. Ada
sepuluh orang gadis yang bersiap-siap untukmenghadiri pesta pernikahan
itu, dan masing-masing membawa pelitanya dan pergi menyambut pen-
gantin laki-laki. 2Dan ternyata dari antara mereka hanya lima gadis bijak
dan yang lima lagi bodoh. 3-4 Masing-masing gadis yang bijak membawa
minyak cadangan dalam botol untuk pelita mereka. Tetapi gadis yang
bodoh membawa pelita saja tanpa membawa minyak cadangan. 5 Tetapi
pengantin laki-laki itu lama sekali datang, jadi semua gadis itu mengantuk
lalu tertidur.

6 “Pada tengah malam ada orang yang berteriak, ‘Pengantin laki-laki
datang! Mari sambutlah dia!’

7 “Gadis-gadis itu pun segera bangun dan mengatur sumbu-sumbu pelita
mereka supayamenyala lebih terang. 8Lalumasing-masing gadis bodoh itu
memohon kepada gadis-gadis yang bijak, ‘Berilah saya sedikit minyakmu,
karena pelita saya sudahmau padam.’

9 “Tetapi masing-masing gadis bijak itu menjawab, ‘Oh, jangan! Kalau
saya beri pasti tidak akan cukup untuk saya lagi. Lebih baik kamu pergi
membelinya ke penjual minyak.’

10 “Selagi mereka pergi membeli minyak, pengantin laki-laki pun tiba.
Dan kelima gadis bijak yang sudah siap sedia itu ikut masuk bersama dia
ke tempat pesta pernikahan. Lalu pintunya dikunci.

11 “Tidak lama kemudian gadis-gadis yang bodoh itu pun datang dan
berkata, ‘Tuan, tuan, tolong bukakan pintu bagi kami!’

12 “Jawab pengantin laki-laki itu, ‘Yang ku-katakan ini benar: Saya tidak
mengenal kalian.’

13 “Karena itu siap siagalah selalu, karena kalian tidak tahu hari atau jam
kedatangan-Ku kembali!”

Perumpamaan tentang hamba yang setia dan yang kurang setia✡
14 “Keadaan kalian yang menantikan permulaan kerajaan Allah bisa

digambarkan seperti cerita ini: Adalah seorang kaya yang bersiap-siap
✡ 25:13 Luk. 19:11-27
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berkunjung ke negeri yang jauh. Sebelum berangkat dia berkata kepada
para hambanya, ‘Teruslah berusaha dan berdagang dengan hartaku yang
akan kupercayakan kepadamu.’ 15 Lalu dia membagikan hartanya itu
kepada para hamba itu menurut kemampuan masing-masing. Misalnya,
hamba yang pertama menerima lima kantong uang emas.* Hamba yang
kedua menerima dua kantong uang emas. Dan hamba yang ketiga hanya
menerima satu kantong uang emas. Lalu orang kaya itu pun berangkat.
16Hambapertama yangmenerima lima kantong uang emas itu segera pergi
menggunakan uang itu sebagaimodal untuk berdagang. Dan diamendapat
untung lima kantong uang emas. 17 Demikian juga hamba kedua yang
menerimaduakantonguangemas. Diamendapatuntungduakantonguang
emas. 18 Sedangkan hamba ketiga yang menerima satu kantong uang emas
itupergimenggali lubangdi tanah, lalumenyembunyikanuang itudi dalam
lubang itu supaya aman.

19 “Sesudah waktu yang lama, orang kaya itu pun pulang. Lalu dia
memanggil para hambanya supaya mereka memberikan laporan tentang
hasil usahamerekamasing-masing. 20 Jadi hambayangpertamadatangdan
menyerahkan sepuluh kantong uang emas itu dengan berkata, ‘Waktu itu
Tuan sudah mempercayakan lima kantong uang emas kepada saya. Dan
sekarang lihatlah! Atas usaha saya uang itu sudahmenjadi dua kali lipat.’

21 “Lalu tuannya itu berkata kepadanya, ‘Bagus! Kamu hamba yang baik
dan setia! Karena dalam tanggung jawab yang kecil kamu bisa diper-
caya, maka saya akan memberikan tanggung jawab yang besar kepadamu.
Mari masuk ke pesta kedatanganku dan ikut menikmati kebahagiaan
bersamaku.’

22 “Kemudian hamba yang kedua datang dan menyerahkan empat kan-
tong uang emas dengan berkata, ‘Waktu itu Tuan sudah mempercayakan
dua kantong uang emas kepada saya. Dan sekarang lihatlah! Atas usaha
saya uang itu sudahmenjadi dua kali lipat.’

23 “Dan tuannya berkata kepadanya, ‘Bagus! Kamu hamba yang baik dan
setia! Karena dalam tanggung jawab yang kecil kamu bisa 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 tuan-
nya, ‘Tuan, saya tahu Tuan orang yang ganas, yang mengambil banyak
keuntungandari usaha orang lain. Contohnya, Tuanmenuai di tempat yang
Tuan tidak pernah menanam, dan mengambil hasil di tempat yang Tuan
tidak pernah menabur. 25Karena itu saya takut dan saya berpikir, “Jangan
sampai sayamerugikan tuansaya itu!” Karena itu sayapergimengamankan
uang itu di dalam tanah. Dan sekarang lihatlah! Inilah uang Tuan.’

26 “Maka jawab tuan itu kepadanya, ‘Kamu hamba yang jahat dan malas!
Kamu tahu bahwa saya mengambil banyak keuntungan dari usaha orang
lain, termasuk mengambil hasil di mana saya tidak pernah menanam atau
menabur. 27 Jadi seharusnya kamu menyimpan uang saya itu di bank,
supaya mereka menjalankannya dan saya bisa mendapatkan uangku itu
kembali bersama dengan bunganya.’

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.’ ”

* 25:15 kantong uang emas Secara harfiah, “talenta.” Satu talenta kira-kira seharga 26-36 kilogram
emas atau perak.
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29 Lalu Yesus menyimpulkan seperti ini, “Karena kepada setiap orang
yang setiamengusahakan apa yang diberikan Allah kepadanya akan diberi
lagi kepadanya, sampai dia berkelimpahan. Tetapi kepada setiap orang
yang tidak setia mengusahakan apa yang diberikan kepadanya, apa yang
masih ada padanya akan diambil. 30Dan sesudah itu orang kaya itu berkata
kepada para hambanya yang lain, ‘Hamba yang tidak berguna ini buanglah
ke luar kedalampenjara yangpaling gelap. Orang-orangyangberadadi situ
akan selalu menangis serta sangat menderita.’ ”

AnakManusia akanmengadili orang-orang benar dan orang-orang jahat
31 “Ketika Aku datang bersama para malaikat-Ku dan dengan kemuliaan-

Ku sebagai Anak Manusia dan Raja Agung, Aku akan duduk di takhta
yang menunjukkan kemuliaan-Ku. 32 Kemudian para malaikat akan
mengumpulkan semua orang dari segala suku bangsa di hadapan-Ku. Dan
Aku akan memisahkan mereka menjadi dua kelompok, seperti seorang
gembala yang memisahkan domba-domba dari kambing-kambing. 33 Aku
akan menempatkan mereka yang Aku tetapkan sebagai domba-domba di
sebelah kanan-Ku, dan kambing-kambing di sebelah kiri-Ku.

34 “Sebagai Raja yang mengadili, Aku akan berkata kepada mereka yang
berada di sebelah kanan-Ku, ‘Marilah, kalian yang sudah diberkati oleh
Bapa-Ku! Terimalah bagian di dalam kerajaan-Ku yang sudah disiapkan
bagi kalian sejak dunia diciptakan. 35 Karena ketika Aku lapar, kalianlah
yang memberi Aku makan. Dan ketika Aku haus, kalianlah yang memberi
Akuminum. Ketika Aku baru datang sebagai orang pendatang di negerimu,
kalianlahyangmemberiAku tumpangan. 36AtauketikaAkumembutuhkan
pakaian, kalianlah yangmemberi Aku pakaian. Ketika Aku sakit, kalianlah
yang merawat Aku. Dan ketika Aku dipenjarakan, kalianlah yang mengun-
jungi Aku.’

37 “Kemudian orang-orang benar itu akan bertanya kepada-Ku, ‘Tuhan,
kapankah kami melihat Engkau lapar dan memberi-Mu makan, atau haus
dan memberi-Mu minum? 38 Kapankah kami melihat Engkau sebagai
pendatang danmemberi tumpangan bagi-Mu, atau kapan Engkaumembu-
tuhkan pakaian dan kami memberi-Mu pakaian? 39Dan kapan kami meli-
hat 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 semuamalaikat yang berpihak
kepadanya. 42 Karena ketika Aku lapar, kalian tidak memberikan Aku
makan. Dan ketika Akuhaus, kalian tidakmemberikanAkuminum. 43Atau
ketika Aku sebagai pendatang, kalian tidak memberi tumpangan bagi-Ku.
KetikaAkumembutuhkanpakaian, kalian tidakmemberi pakaianpada-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 dipen-
jarakan dan kami tidakmemperhatikan kebutuhan-Mu?’

45 “Dan Aku akan menjawab mereka, ‘Yang Ku-katakan ini benar: Se-
tiap kali kalian tidak mengambil kesempatan untuk melakukan hal-hal itu
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kepada salah seorang dari saudara-saudari-Ku yang paling hina ini, kalian
juga tidakmelakukannya bagi-Ku.’

46 “Maka orang-orang itu akan masuk ke tempat penghukuman yang
selama-lamanya, tetapi orang-orang benar akan masuk ke tempat kehidu-
pan yang selama-lamanya.”

26
Para pemimpin Yahudi berencanamembunuh Yesus✡

1 Sesudah Yesus selesai mengajarkan semua hal itu, Dia berkata kepada
kami murid-murid-Nya, 2 “Kalian tahu bahwa dua hari lagi akan ada
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 mengatur
rencanasecaradiam-diambagaimanacaranyamenangkapdanmembunuh
Yesus. 5 Tetapi mereka berkata, “Jangan menangkap dia pada waktu Per-
ayaan Paskah, karena berbahaya kalau sampai terjadi kerusuhan di antara
kita dan orang banyak yang senang kepada Yesus.”

Perempuan yangmenuangkanminyakwangi ke atas kepala Yesus✡
6 Waktu Yesus berada di Betania, di rumah Simon— yang juga disebut

Si Penyakit Kulit,* 7 datanglah seorang perempuan kepada-Nya dengan
membawa sebotol† minyak wangi yang sangat mahal. Lalu, ketika Yesus
sedang makan, perempuan itu menuangkan minyak itu ke atas kepala
Yesus. 8 Tetapi waktu kami murid-murid-Nya melihat hal itu, kami men-
jadi marah dan berkata, “Kenapa minyak wangi itu dibuang begitu saja?!
9 Karena kalau kita menjual minyak itu, pasti kita mendapat uang yang
banyak sekali, lalu uang itu bisa kita bagi-bagikan kepada orang-orang
miskin.”

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. 11 Karena kesempatan
selalu ada bagi kalian untuk menolong orang-orang miskin.‡ Tetapi Aku
tidak akan selalu ada bersama kalian. 12 Sebenarnya dengan meminyaki
tubuh-Ku, dia sudahmenyiapkan tubuh-Kuuntuk dikuburkan.§ 13YangKu-
katakan ini benar: Ketika Kabar Baik tentang Aku disebarkan ke seluruh
dunia, apa yang sekarangdilakukanperempuan ini akan terus dibicarakan,
sampai dia tidak akan pernah dilupakan.”

Yudasmengkhianati Yesus✡

✡ 26: Mrk. 14:1-2; Luk. 22:1-2; Yoh. 11:45-53 ✡ 26:5 Mrk. 14:3-9; Yoh. 12:1-8 * 26:6 Si
Penyakit Kulit Banyak ahli tafsir berkata bahwa kemungkinan besar Simon ini sudah sembuh dari
penyakitnya sebelumnya. Penyakit kulit kusta di zaman Alkitab tidak sama dengan yang disebut
kusta pada zaman ini. Lihat catatan tentang penyakit kulit dalam Mat. 8:2. † 26:7 sebotol Botol
tersebut dibuat dari semacambatuputih yangdisebut batupualam. ‡ 26:11 Ayat 11aYesushampir
mengutip Ul. 15:11. § 26:12 menyiapkan tubuh-Ku untuk dikuburkan Orang Yahudi biasanya
menaruh minyak wangi dan rempah-rempah pada mayat orang mati sebelum dikuburkan (seperti
pada Mrk. 16:1). Tetapi perempuan itu (Maria) mungkin tidak tahu bahwa Yesus akan mati. Dia
menuangkanminyakwangi ke tubuhYesus karenadiamengasihi-Nya danmungkin karenadia ingin
menghormati-Nyadanberterimakasih kepada-Nya, khususnyakarenaYesus sudahmembangkitkan
saudaranya Lazarus dari kematian (Yoh. 11:38-44; 12:1-8). ✡ 26:13 Mrk. 14:10-11; Luk. 22:3-6
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14 Lalu Yudas dari desa Kariot, salah satu dari kami kedua belas murid-
Nya, pergi menemui imam-imam kepala 15 dan bertanya, “Apa yang akan
kalian berikan kepada saya kalau sayamenyerahkan Yesus kepada kalian?”
Lalu mereka memberikan tiga puluh keping uang perak kepadanya. 16Dan
mulai saat itu, Yudas mencari kesempatan untuk menyerahkan Yesus
kepadamereka.

Yesusmemberikanmakanan untukmengenang tubuh dan darah-Nya✡
17 Hari pertama pada Perayaan Paskah,* kami datang kepada Yesus

dan berkata, “Di manakah yang Engkau inginkan kami mempersiapkan
makanan Paskah untuk kita?”

18 Lalu Yesus menjawab, “Pergilah kepada sahabat kita yang di kota
Yerusalem. Katakanlah kepadanya, ‘Bapak, Guru kami mengirim berita
ini: Waktu-Ku sudah tiba. Dan Aku mau merayakan Paskah bersama
murid-murid-Ku di rumahmu.’ ” 19 Lalu beberapa orang dari kami murid-
murid-Nya yang ditugaskan pergi mempersiapkan makanan untuk Per-
ayaan Paskah, seperti yang sudah diperintahkan-Nya.

20 Sesudah malam tiba, Yesus dan kami makan bersama. 21 Ketika kami
sedang makan, Dia berkata, “Yang Ku-katakan ini benar: Salah satu dari
antara kalian akanmenjual Aku kepadamusuh-musuh-Ku.”

22 Hal itu membuat hati kami sangat sedih. Lalu kami masing-masing
mulai berkata kepada-Nya, “Orang itu pasti bukan saya, ya Tuhan?”

23 Jawab Yesus, “Orang yang mencelupkan rotinya ke dalam mangkuk
bersama Aku, dialah yang akan menjual Aku. 24 Memang Aku— sebagai
Anak Manusia, akan mati sesuai dengan apa yang sudah tertulis dalam
Kitab Suci. Tetapi celakalah orang yang menyerahkan Aku kepada musuh-
musuh-Ku. Lebih baik kalau orang itu tidak pernah dilahirkan!”

25 Lalu Yudas, orang yang sudah menjual Yesus dan segera akan
menyerahkan-Nya berkata, “Bukan saya, toh?”
Jawab Yesus, “Demikianlah.”
26Ketika kamimasihmakan, Yesusmengambil sepotong roti, danmengu-

capkan syukur kepada Allah untuk roti itu. Lalu Diamenyobek-nyobeknya,
dan sambil memberikan kepada kami murid-murid-Nya Dia berkata, “Am-
billah roti ini danmakanlah. Inilah tubuh-Ku.”

27 Sesudah itu, Yesus mengambil cawan yang berisi air anggur, lalu Dia
mengucapkan syukur kepada Allah. Dan sambil memberikannya kepada
kami Dia berkata, “Kalian masing-masing, silakan minum dari cawan ini.
28 Ini adalah darah-Ku— yang akan ditumpahkan bagi banyak orang, su-
paya dosa-dosa mereka diampuni. Darah dari kematian-Ku menjadi tanda
bahwaperjanjian yangbaru antaraAllah danmanusia sudah resmi. 29Yang
Ku-katakan ini benar: Mulai sekarang Aku tidak akan minum anggur
seperti ini lagi sampai tiba saatnya kerajaan yang dijanjikan Bapa-Ku sudah
nyata. Pada saat itu Aku akan minum air anggur baru bersama-sama
dengan kalian.”

30Lalu kamimenyanyikan sebuah lagu pujian kepada Allah, dan sesudah
itu kami pergi ke Bukit Zaitun.

Yesus berterus-terang bahwa Petrus akanmenyangkal Dia✡

✡ 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. ‘PerayaanRoti TanpaRagi’memulai padaHariRayaPaskahdanberlangsung selamadelapan
hari—meliputi duaHari Sabat. Kedua perayaan tersebutmenjadi tergabung. Lihat Kel. 12; Luk. 22:1.
✡ 26:30 Mrk. 14:27-31; Luk. 22:31-34; Yoh. 13:36-38
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31 Lalu Yesus berkata kepada kami murid-murid-Nya, “Malam ini kalian
semua akan berhenti percaya kepada-Ku dan meninggalkan Aku. Karena
harus terjadi sesuai dengan apa yang tertulis dalam Kitab Suci— di mana
Allah berkata,
‘Aku akanmemukul danmembunuh Gembala itu.

Pada waktu itu domba-domba-Nya akan lari ke sana kemari.’
32 Tetapi sesudah Allah membangkitkan Aku kembali dari kematian, Aku
akanmendahului kalian ke Galilea.”

33 Lalu Petrus berkata, “Mungkin teman-teman lain akan berhenti per-
caya danmeninggalkan Engkau, tetapi saya tidak!”

34Yesusmenjawab, “YangKu-katakan ini benar: Malam ini sebelumayam
berkokok, kamu sudah tiga kali berkata tentang Aku seperti ini, ‘Saya tidak
kenal orang itu.’ ”

35Lalu Petrus berkata, “Kalau memang saya harus mati bersama dengan
Engkau, saya siap! Karena saya tidak akan berkata bahwa saya tidak
mengenal Engkau.” Dan kami semua juga berkata seperti itu.

Yesus berdoa sendirian di taman Getsemani✡
36 Sesudah Yesus bersama kami sampai ke satu taman yang bernama

Getsemani, Dia berkata kepada kami, “Kalian duduk di sini dulu, karena
Aku mau pergi berdoa.” 37 Lalu Dia menyuruh Yakobus dan Yohanes—
yaitu kedua anak Zebedeus, dan Petrus ikut bersama-Nya. Waktu itu Yesus
merasa sangat sedih dan hati-Nya sangat tidak tenang. 38 Lalu Dia berkata
kepada mereka, “Hati-Ku sangat sedih sekali, seperti mau mati rasanya.
Kalian tetap tinggal di sini dan sadar terus dengan-Ku sambil berdoa.”

39 Lalu Dia pergi sedikit lebih jauh dari mereka, lalu sujud dan berdoa.
Kata-Nya, “Ya Bapa-Ku, kalau bisa, janganlah biarkan Aku menjalani
penderitaan ini!† Tetapi janganlah terjadi seperti yang Aku kehendaki,
melainkan jadilah seperti yang Engkau kehendaki.” 40 Sesudah berdoa
seperti itu, Dia kembali kepada ketiga murid-Nya itu dan melihat mereka
sedang tertidur. Lalu Dia berkata kepada Petrus, “Ternyata satu jam saja
kalian tidak sanggup sadar terus dengan-Ku sambil berdoa! 41 Sadarlah
terus sambil berdoa supaya kamu masing-masing tidak berdosa ketika
dicobai oleh iblis. Memang rohmumau berbuat yang baik, tetapi tubuhmu
tidak sanggup.”

42 Untuk yang kedua kalinya Yesus pergi lagi berdoa, “Bapa-Ku, kalau
penderitaan ini tidak mungkin Aku hindari, maka jadilah sesuai dengan
kehendak-Mu.” 43Ketika Dia kembali, Diamelihatmereka sedang tidur lagi,
karenamereka sangat mengantuk. 44 Jadi Diameninggalkanmereka lagi di
situ dan pergi berdoa untuk ketiga kalinya. Dia berdoa lagi untuk hal yang
sama. 45Sesudah itu Dia kembali kepadamurid-murid-Nya itu dan berkata,
“Kalian masih tidur dan istirahat— kah?! Cukuplah sudah! Lihatlah,
waktunya sudah tiba! Sekarang Aku— Anak Manusia, akan diserahkan ke
tangan orang-orang berdosa. 46 Bangunlah! Mari kita pergi. Lihat! Orang
yangmenyerahkan Aku kepadamusuh-musuh-Ku sudah datang.”

Yesus ditangkap✡
47 Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas— yaitu salah seorang

dari kami kedua belas murid. Dia datang sebagai penunjuk jalan bersama
orang banyak yang membawa pedang dan tongkat kayu. Mereka adalah
orang-orang yang disuruh oleh para imam kepala dan para pemimpin
✡ 26:35 Mrk. 14:32-42; Luk. 22:39-46 † 26:39 janganlah … menjalani penderitaan ini Secara
harfiah, “jauhkanlah cawan ini daripada-Ku.” ✡ 26:46 Mrk. 14:43-50; Luk. 22:47-53; Yoh. 18:3-12
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Yahudi. 48 Sebelumnya Yudas sudah memberitahukan 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 Jawab Yesus, “Hai sobat, lakukanlah apa yangmenjadi rencanamu.”
Lalu orang-orang itu segera mendekati Yesus dan menangkap-Nya.

51 Tetapi tiba-tiba salah seorang dari kami yang bersama Yesus mencabut
pedangnya dan menyerang seorang budak imam agung. Tetapi dia hanya
memotong salah satu telinganya sampai putus.

52 Lalu Yesus berkata kepada teman kami itu, “Sarungkan pedangmu
itu kembali! Karena siapa yang membunuh orang dengan pedang akan
mati terbunuh oleh pedang juga. 53 Jangan lupa bahwa Aku mempunyai
kuasa untuk meminta pertolongan dari Bapa-Ku, dan Dia bersedia segera
mengirimkan lebih dari dua belas batalion§malaikat untukmenolong Aku.
54Tetapi kalauAkumelakukan itu,makaapayangdinubuatkandalamKitab
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
kayuke sini! Padahal setiaphari Akududukmengajar di teras RumahAllah.
Kenapa kalian tidak menangkap Aku di situ? 56 Tetapi semua ini terjadi
supaya apa yang dinubuatkan oleh para nabi ditepati.” Lalu kami semua
murid-Nyamelarikan diri, meninggalkan Dia.

Yesus dibawamenghadap sidangMahkamahAgama orang Yahudi✡
57 Sesudah itu, mereka yang menahan Yesus membawa-Nya ke rumah

imam agung— yaitu Kayafas. Para ahli Taurat dan para pemimpin Yahudi
sudah berkumpul di situ. 58Tetapi Petrusmengikuti Yesus dari jauh sampai
dia ikut masuk ke halaman rumah imam agung itu. Di sana dia duduk
bersama dengan penjaga-penjaga imam agung itu, supaya bisamengetahui
apa yang akan terjadi dengan Yesus.

59-60 Waktu itu para imam kepala dan seluruh Mahkamah Agama
berusaha membuktikan bahwa Yesus bersalah, supaya menurut Hukum
Taurat mereka bisa menjatuhi hukuman mati kepada-Nya. Oleh karena
itu mereka mencari-cari lalu menemukan orang yang berpihak pada
mereka yang bersediamemberikan kesaksian palsumelawan Yesus. Tetapi
walaupun cukup banyak orangmaju danmemberikan kesaksian, apa yang
mereka katakan berbeda satu sama lain. Karena itu sidang Mahkamah
tidak berhasil membuktikan kesalahan apa pun pada Yesus. Akhirnya ada
duaorang yangmajuuntukbersaksi. 61Merekaberkata, “Orang ini berkata,
‘Aku bisa merobohkan Rumah Allah dan dalam tiga hari saja aku akan
membangunnya kembali.’ ”

62Lalu imam agung itu berdiri dan berkata kepada Yesus, “Kenapa kamu
tidak menjawab?! Banyak orang yang sudah bersaksi tentang kesalahan-
kesalahanmu.” 63Tetapi Yesus tetap diam saja.
Lalu imam agung berkata lagi kepada-Nya, “Dalam nama Allah yang

hidup, akumenyuruh kamuuntukmenjawab dengan benar: Apakah kamu
adalah Kristus,* yaitu Anak Allah?”

‡ 26:49 peluk/memelukYesusSecaraharfiah, “mencium.” Ini carayangwajardiantaraorangYahudi
untuk bersalaman. § 26:53 batalion Dalam bahasa Yunani disebut, “legion.” Satu legion Romawi
terdiri dari kira-kira 5.000 tentara. ✡ 26:56 Mrk. 14:53-65; Luk. 22:54-55, 63-71; Yoh. 18:13-14,
19-24 * 26:63 Kristus Lihat catatan di Mat. 1:16.
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64 JawabYesus kepadanya, “Demikianlah. DanAkuberkata kepada kalian
bahwa mulai sekarang kalian akan melihat Aku sebagai Anak Manusia†
duduk di tempat yang paling terhormat di sebelah Yang Mahakuasa. Dan
ketika Aku datang kembali dari surga, kalian akan melihat Aku datang
dalam awan.”

65Ketika 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 dan

menampar-Nya. Mereka menutup mata-Nya dengan sepotong kain. Dan
sambil memukuli Dia, mereka berkata, “Hai Kristus! Kalau kamu seorang
nabi, coba tebak siapa nama orang yang tadi memukul kamu?!”

Petrus berkata bahwa dia tidakmengenal Yesus✡
69 Sementara hal itu terjadi, Petrus sedang duduk di halaman rumah itu.

Lalu seorang pembantu perempuan mendekati dia dan berkata, “Kamu
salah satu pengikut Yesus orang Galilea itu— bukan?!”

70Tetapi Petrusmenyangkalnya di depanmereka semua dengan berkata,
“Saya tidakmengerti apa yang kamu katakan.”

71 Lalu dia pergi ke pintu masuk halaman itu, dan seorang pembantu
perempuan yang lainmelihatnya dan berkata kepada beberapa orang yang
ada di situ, “Orang ini pernah ikut Yesus orang Nazaret itu.”

72Petrus kembalimenyangkalnya denganbersumpah, “Biar TUHANsaksi
dari yang saya katakan ini: Saya tidak kenal orang itu!”

73 Tidak lama kemudian orang-orang yang berdiri di situ berkata, “Be-
nar! 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 dia bicara seperti itu,
ayam pun langsung berkokok. 75 Dan Petrus segera teringat bahwa Yesus
sudah berkata, “Malam ini sebelum ayam berkokok, kamu sudah tiga kali
berkata tentang Aku begini, ‘Saya tidak kenal orang itu.’ ” Lalu Petrus pergi
ke luar dari halaman rumah itu danmenangis dengan sangat sedih.

27
Yesus diserahkan kepada Pilatus✡

1Pagi-pagi sekali pada besok harinya, semua imamkepala dan pemimpin
Yahudimengatur rencana bagaimanamendorong gubernur pemerintahan
Roma untukmembunuh Yesus. 2Lalumerekamengikat danmembawa Dia
untuk diserahkan kepada Gubernur Pilatus.

Yudas bunuh diri✡
3 Pada waktu Yudas— yaitu orang yang menjual Yesus, melihat bahwa

Yesus dijatuhi hukummati, maka dia menyesali perbuatannya. Lalu ketiga
† 26:64 Anak Manusia Lihat catatan di Mat. 9:6. Yang Yesus katakan tentang diri-Nya adalah
kutipan dari Mzm. 110:1 dan Dan. 7:13. ‡ 26:65 merobek-robek baju Dalam kebudayaan orang
Yahudi, merobek baju adalah tanda sangat sedih atau sangat tidak setuju. DalamMrk. 14:63 Markus
menggunakan kata dalam Bahasa Yunani yangmenunjukkan bahwa baju yang dirobek adalah baju
dalam yang halus— bukan jubah, yaitu baju luar yang tebal. Lihat Kej. 37:34, Yos. 7:6, 2Sam. 1:11,
2Raj. 18:37; 19:1. ✡ 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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puluh keping uang perak yang sudah diterimanya itu, dia kembalikan
kepada imam-imam kepala dan para pemimpin Yahudi. 4 Dia berkata
kepada mereka, “Saya sudah berdosa karena saya sudah menjual orang
yang tidak bersalah untuk dibunuh.”
Tetapi para pemimpin Yahudi itu menjawab, “Untuk apa kamu berkata

seperti itu kepada kami?! Kalau dosa, itu tanggung jawabmu sendiri!”
5 Lalu Yudas melemparkan uang perak itu ke dalam Rumah Allah dan

meninggalkan mereka. Sesudah itu dia pergi ke luar kota dan bunuh diri
dengan cara gantung diri.

6 Lalu, waktu imam-imam kepala mengambil uang perak itu, mereka
berkata, “Dalam Hukum Taurat dilarang memasukkan uang ini ke dalam
peti persembahan, karenauang ini adalahhasil darimenjual nyawaorang.”
7 Jadi, sesudahmembicarakannya, merekamemutuskanmemakai uang itu
untuk membeli ladang yang dulu milik seorang tukang bejana keramik.
Lalu tanah itu dijadikan sebagai kuburan untuk para pendatang dan orang-
orang asing yang meninggal di Yerusalem. 8 Oleh karena peristiwa ini
diketahui kepada para penduduk Yerusalem, maka sampai hari ini ladang
itu dikenal dengan nama “Ladang Tumpahan Darah.”* 9Dengan demikian,
tanpa mereka sadari, mereka sudah menepati apa yang dinubuatkan oleh
Nabi Yeremia,
“Mereka akan mengambil ketiga puluh uang perak itu— yaitu harga jual

yang ditetapkan oleh orang-orang Israel terhadap Dia,
10dan mereka akan memakai uang itu untuk membeli sebuah ladang yang

dulu milik seorang tukang bejana keramik. Ini sudah ditetapkan
TUHAN dan diberitahukan kepada saya.”†

Gubernur Pilatusmemeriksa Yesus✡
11 Ketika Yesus diperhadapkan kepada Gubernur Pilatus, dia bertanya

kepada Yesus, “Apakah kamu raja orang Yahudi?”
Jawab Yesus, “Demikianlah.”
12 Tetapi ketika imam-imam kepala dan para pemimpin Yahudi mela-

porkan tuduhan-tuduhan tentang kesalahan Yesus, Dia tidak menjawab
apa-apa.

13 Jadi Pilatus berkata kepada-Nya, “Apakah kamu tidak mendengarkan
begitu banyak tuduhanmereka tentang kamu yangmereka laporkan?”

14Tetapi Yesus tetap tidakmenjawab sepatah kata pun. Karena itu Pilatus
menjadi sangat heran.

Pilatusmenyerahkan Yesus untuk dihukummati✡
15 Setiap tahun pada Hari Raya Paskah di Yerusalem, sudah menjadi

kebiasaan setiap gubernur Roma untuk membebaskan satu orang dari
penjara, sesuai dengan pilihanmasyarakat. 16Padawaktu 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
caramengungkapkan nubuatan dalamBahasa Indonesia, ayat ini diterjemahkan dengan kata ‘akan’
untuk menunjukkan masa yang akan datang. Bahasa Ibrani dan Yunani memakai kata kerja masa
lampau, yang bisa dilakukan dalam kedua bahasa itu untuk mengungkapkan nubuatan. Ternyata
kutipan ini adalah campuran dari Zak. 11:12-13 dan Yer. 32:6-9. ✡ 27:10 Mrk. 15:2-5; Luk. 23:3-5;
Yoh. 18:33-38 ✡ 27:14 Mrk. 15:6-15; Luk. 23:13-25; Yoh. 18:39–19:16
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17 Secara kebetulan, pada pagi itu orang banyak sudah berkumpul di
istana gubernur karena kebiasaan tersebut. Lalu Pilatus bertanya kepada
mereka, “Siapakah yang kalian pilih untuk saya bebaskan?— Yesus yang
juga disebut Barabas, atau Yesus yang sebagian dari kalianmenganggapnya
sebagai Kristus?”‡ 18 Pilatus sengaja berbicara seperti itu karena dia sudah
tahu bahwa imam-imam kepala iri hati kepada Yesus. Dia tahu bahwa
alasan itu yangmembuat merekamenyerahkan Yesus kepadanya.

19 Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim
pesan kepadanya. “Janganlah kamu apa-apakan orang yang tidak bersalah
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 membe-
baskan Barabas danmenjatuhkan hukumanmati kepada Yesus.

21 Jadi Pilatus bertanya lagi, “Dari kedua orang ini, siapa yang kalian pilih
untuk saya bebaskan?”
Jawabmereka, “Barabas!”
22 Maka Pilatus bertanya, “Kalau begitu, apa yang kalian mau saya

lakukan terhadap Yesus?— yang kalian sebut ‘Kristus.’ ”
Mereka semua berteriak, “Salibkan dia!”§
23 Lalu Pilatus bertanya lagi kepada mereka, “Kenapa? Kesalahan apa

yang sudah dia perbuat?”
Tetapi mereka berteriak-teriak lebih keras lagi, “Salibkan dia!”
24Saat itu Pilatusmenyadari bahwausahanyauntukmembebaskanYesus

tidakberhasil, tetapimalah terjadi kerusuhan. Jadi diamenyuruhorangun-
tuk membawa mangkok berisi air kepadanya, lalu dia mencuci tangannya
di hadapan mereka sambil berkata, “Saya tidak bisa dipersalahkan karena
kematian orang ini! Kalian sendirilah yang menanggung hukuman Allah
atas kematiannya.”

25 Semua orang yang ada di situ menjawab, “Ya, biarlah kami dan anak-
anak kami yangmenanggung hukuman Allah atas kematiannya.”

26 Maka Pilatus membebaskan Barabas sesuai dengan permintaan
mereka. Lalu dia menyerahkan Yesus kepada tentaranya dengan perintah
supayamencambuk danmenyalibkan Dia.

Tentara-tentaramengejek Yesus✡
27Lalu tentara-tentaraPilatus itumembawaYesusmasukkedalambagian

istana yang adalah markas mereka, dan mereka memanggil semua tentara

‡ 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 setengah mati lalu dipakukan dengan
paku besar pada kayu salib itu. Kedua tangannya diangkat dan dipakukan di sebelah kiri dan
kanan kayu salib. Kedua kakinya juga dipakukan pada kayu salib. Lalu kayu salib itu ditegakkan
dengan cara menanam kayu itu ke dalam tanah atau batu besar. Orang yang tersalib pada kayu
salib biasanya tidak langsung mati. Dia bisa hidup berjam-jam atau berhari-hari lamanya, dan
sangat menderita. Orang yang dihukummati dengan cara disalibkan tidak hanya menderita secara
fisik tetapi sangat dipermalukan juga. Karena penjahat yang kena hukuman seperti itu selalu
disalibkan dalam keadaan telanjang, dan orang-orang yangmelewati tempat itu akanmenghina dan
mengejeknya. Hukuman mati dengan cara disalibkan tidak berlaku untuk warga negara kerajaan
Roma, hanya berlaku untuk budak atau orang-orang dari negara-negara jajahan kerajaan Roma.
✡ 27:26 Mrk. 15:16-20; Yoh. 19:2-3
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yang lain untuk berkumpul mengelilingi Dia. 28Lalu mereka mulai menge-
jek Yesus sesuai dengan pengakuan-Nya sebagai raja. Mereka melepaskan
semua pakaian-Nya, dan untuk mengejek Dia mereka memakaikan jubah
merah kepada-Nya.* 29 Lalu mereka membuat mahkota dari ranting-
ranting tumbuhan merambat yang berduri, dan dipasangkan pada kepala-
Nya. Lalu mereka menaruh sebatang buluh ke dalam tangan kanan-Nya,
supaya kelihatan seperti tongkat raja. Lalu mereka berlutut di hadapan-
Nya dengan mengejek Dia, “Yang mulia, raja orang Yahudi!” 30 Lalu
mereka meludahi-Nya, mengambil tongkat buluh itu dari tangan-Nya dan
memukuli kepala-Nya dengan tongkat itu. 31 Sesudah mereka selesai
mengejek Dia seperti itu, mereka membuka jubah merah itu dan meng-
gantinya dengan jubah-Nya sendiri. Lalu mereka membawa Yesus keluar
untuk disalibkan.

Yesus disalibkan✡
32 Pada waktu mereka dalam perjalanan ke luar kota, para tentara yang

membawa Yesus itu bertemu dengan seorang yang berasal dari kota Kirene
bernama Simon. Dan mereka memaksa† dia untuk memikul salib Yesus.
33 Lalu mereka sampai di suatu tempat yang bernama Golgota. Nama itu
berarti “tempat tengkorak.”‡ 34Di sana mereka memberi Dia anggur asam
yang bercampur empedu. Sesudah Dia mencicipinya, Dia menolak untuk
meminumnya.

35 Sesudah Yesus disalibkan, tentara-tentara itu membagi-bagikan
pakaian-Nya di antara mereka dengan cara membuang undi.§ 36 Lalu
mereka duduk di situ untuk menjaga Dia. 37Kemudian mereka memasang
tulisandi bagianatas salib-NyayangmenjelaskanalasannyaDiadisalibkan.
Tulisan itu seperti ini, “Inilah Yesus, raja orang Yahudi.”

38 Sesudah itu mereka juga menyalibkan dua orang pencuri bersama
dengan Yesus, yang seorang di sebelah kanan-Nya dan yang seorang lagi
di sebelah kiri-Nya. 39Orang-orang yang lewat di tempat itu mengejek Dia.
Dengan menggeleng-gelengkan kepala 40mereka berkata, “Hai, kamu yang
dulu berkata bahwa kamu akan merobohkan Rumah Allah dan memban-
gunnya kembali hanya dalam tiga hari saja! Kalau kamu benar-benar Anak
Allah, selamatkan dirimu! Turun dari salib itu!”

41 Begitu juga imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan pemimpin-
pemimpin Yahudi menertawakan dan mengejek Yesus. Mereka berkata,
42“Orang-orang lainbisadia selamatkan, tetapidirinyasendiridia tidakbisa
selamatkan! Kalau dia benar-benar raja orang Israel, biarlah dia turun dari
salib itu sekarang! Denganbegitu kamibisa percaya kepadanya. 43Menurut
perkataannya sendiri, dia yakin kepada Allah. Jadi, kalau ‘Allah benar

* 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…NamayangdisebutMatiusuntuk tempat ituberasal dari bahasa Ibrani sehari-hari.
Dalam bahasa Latin— yaitu bahasa Italia dan ibukotanya Roma, itu disebut Kalvari. Bukit itu ada
di sebelah utara Yerusalem. Nama bukit itu bukan karena ada tengkorak-tengkorak manusia di
sana. Tetapi di bukit itu kebetulan ada batu besar yang menonjol yang bentuknya seperti tengkorak
manusia. § 27:35 undi Matius membuat ayat ini supayamirip denganMzm. 22:18.
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senang kepada dia’ biarlah Allah menyelamatkan dia sekarang.* Karena
memang pernah dia berkata, ‘Aku adalah Anak Allah.’ ” 44 Dan kedua
penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus juga ikut menghina
Dia.

Yesusmati✡
45 Pada jam dua belas siang, tiba-tiba seluruh daerah di sekitar situ men-

jadi 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?”✡

47Lalu beberapa orang yang berdiri di situ salah dengar tentang apa yang
dikatakan Yesus itu dan berkata, “Diamemanggil Nabi Elia.”

48 Salah seorang dari mereka segera berlari mengambil sepotong spons,†
dan memasangnya pada ujung sebatang buluh. Lalu dia mencelupkan
spons itu ke dalamanggur yang asam,‡ danmemberikannya kemulut Yesus
supaya diminum-Nya. 49Tetapi orang-orang lain berkata, “Tunggu! Jangan
berikan dulu. Mari kita lihat kalau Elia datang untukmenyelamatkan dia.”

50 Kemudian Yesus berteriak dengan suara keras lalu menghembuskan
napas terakhir.

51Waktu Yesus mati, tiba-tiba gorden yang selalu tergantung pada pintu
Ruang Kudus§ di dalam Rumah Allah robek sendiri dari atas ke bawah
menjadi dua bagian. Dan gempa bumi pun terjadi, dan banyak batu besar
terbelah. 52 Kuburan-kuburan pun terbuka, dan banyak orang suci yang
sudah mati hidup kembali 53 dan keluar dari kuburannya masing-masing.
Lalu sesudah Yesus hidup kembali dari kematian, mereka masuk ke kota
suci (Yerusalem) dan dilihat oleh banyak orang.

54Ketika komandan kompi dan para tentara yang menjaga Yesus melihat
gempa bumi dan keajaiban yang lain itu, mereka sangat ketakutan dan
berkata, “Sungguh, Orang ini benar-benar Anak Allah!”

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 kampungMagdala, danMaria— ibu dari Yakobus
dan Yusuf, yaitu adik Yesus.

Mayat Yesus dikuburkan✡
57 Ketika hampir malam, datanglah seorang kaya yang bernama Yusuf.

Dia berasal dari kota Arimatea, dan dia juga sudah sering mengikut Yesus.
58 Dia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu Pilatus
memerintahkan tentaranya supaya mayat Yesus diberikan kepada Yusuf.
59Lalu Yusuf dan beberapa orang lainmengambil mayat itu lalu dibungkus
* 27:43 biarlah Allah menyelamatkan dia … Waktu mereka mengejek Yesus, mereka mengutip dari
Mzm. 22:9. ✡ 27:44 Mrk. 15:33-41; Luk. 23:44-49; Yoh. 19:28-30 ✡ 27:46 Mzm. 22:2
† 27:48 spons Sejenis bunga karang yang bisamengisap air. ‡ 27:48 air anggur yang asamKetika
merekamemberikan air anggur asam itu, pada saat itu tepatlah apa yang tertulis dalamMzm. 69:22.
§ 27:51 gorden … Ruang Kudus Gorden itu adalah kain tebal yang selalu dipasang di pintu di Ruang
Kudus. Tidak jelas di sini kalau gorden ini yang ada di pintu masuk Ruang Kudus, atau gorden yang
memisahkanRuangKudusdari RuangMahakudus. Arti rohani dari keajaiban ini dijelaskandi 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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dengan kain kafan yang baru dibelinya. 60Merekameletakkanmayat Yesus
di dalamkuburanmilikYusuf sendiri—yaitu yangbarudibuat seperti guadi
dalam bukit batu. Kemudian mulut gua kuburan itu ditutup dengan meng-
gulingkan batu besar yang sudah disediakan sebagai penutup. Sesudah itu
Yusuf dan orang-orang lain itu pulang. 61Waktu mereka mengurus mayat
Yesus, Maria yang dua itu dudukmenghadapmulut gua kuburan itu.

Kuburan Yesus dijaga
62Hari ketikamerekamenguburkan Yesus disebut Hari Persiapan. Besok

harinya— yaituHari Sabat, imam-imamkepala danorang-orang Farisi pergi
menghadapPilatus. 63Merekaberkata, “Bapak, kami teringat ketikaYesus si
penyesat itumasihhidup, diaberkata, ‘Tigahari sesudahakumati, akuakan
dihidupkan kembali.’ 64Oleh karena itu, tolong perintahkan supaya kubu-
rannya dijaga tentara sampai hari ketiga. Jangan-jangan murid-muridnya
mencuri mayatnya dan mengumumkan bahwa Yesus sudah bangkit dari
antara orang mati. Kalau itu terjadi, penyesatan itu akan lebih buruk
daripada penyesatan yang pertama ketika dia mengaku dirinya sebagai
Kristus.”

65 Pilatus berkata kepada mereka, “Saya izinkan. Bawalah mereka
yang saya tugaskan dan lakukanlah segala sesuatu yang diperlukan untuk
mengamankan kuburan itu.” 66Lalu pemimpin-pemimpin Yahudi itu pergi
bersama para tentara penjaga ke kuburan itu. Mereka menempelkan segel
resmi pada batu penutup kuburan itu, lalu tentara itu tetap berjaga-jaga di
situ.

28
Yesus hidup kembali danmenampakan diri-Nya kepada ibu-ibu

1 Sesudah lewat Hari Sabat, pagi-pagi sekali pada hari Minggu, Maria—
yang dari kampung Magdala, dan Maria lain yang tersebut itu✡ pergi
melihat kuburan Yesus.

2Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang luar biasa. Itu terjadi waktu salah
satumalaikat turun dari surga danmenggulingkan batu penutup dari pintu
kuburan. Sesudah itu, dia duduk di atas batu itu. 3 Tubuh malaikat itu
bersinar terang seperti kilat, dan pakaiannya putih sekali seperti awan
putih. 4Para penjaga itu pun sangat ketakutan, sampaimereka gemetar dan
jatuh pingsan seperti orangmati.

5 Lalu malaikat itu berkata kepada kedua perempuan itu, “Jangan takut!
Saya tahu kalian sedang mencari Yesus, yang sudah disalibkan itu. 6 Dia
tidak ada di sini. Karena, seperti yang Dia sudah katakan sebelumnya, Dia
sudah dibangkitkan Allah. Mari masuk dan lihatlah bekas tempat mayat-
Nya diletakkan. 7 Sekarang cepatlah pergi dan beritahukanlah kepada
murid-murid-Nya seperti ini, ‘Yesus sudah dibangkitkan dari kematian!
Dan sekarang Dia pergi ke Galilea lebih dulu dari kalian. Kalian akan
bertemu dengan Dia di sana.’ Perhatikanlah berita ini yang saya sudah
sampaikan kepadamu.”

8 Lalu kedua perempuan itu segera meninggalkan kuburan itu. Dengan
rasa takut bercampur senangmereka berlari untukmemberitahukan kami
murid-murid-Nya apa yang sudah terjadi. 9 Tiba-tiba dalam perjalanan
Yesus menemui mereka dan berkata, “Salam.” Dan mereka mendekati-
Nya, sujudmemegang kaki-Nya danmenyembah Dia. 10Lalu Yesus berkata
kepada mereka, “Jangan takut! Pergilah dan beritahukanlah kepada para
✡ 28:1 Mat. 27:56, 61
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pengikut-Ku* supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sana mereka akan
menemui Aku.”

Cerita bohong para tentara penjaga
11 Sementara kedua perempuan itu pergi memberitakan kejadian itu

kepada kami, sebagian dari tentara penjaga kuburan itu pergi ke kota dan
melaporkan kepada imam-imam kepala tentang semua yang sudah terjadi.
12 Jadi para imam kepala segeramengadakan rapat dengan para pemimpin
Yahudi di mana mereka memutuskan untuk memberikan banyak uang
sogok kepada para penjaga itu, 13 dengan pesan, “Kalian harus menceri-
takan seperti ini, ‘Murid-murid-Nya datang pada malam hari dan mencuri
mayat-Nya ketika kami sedang tidur.’ 14 Dan kalau gubernur mendengar
cerita itu, kami akan berbicara dengan dia supaya kalian tidak dihukum.”
15 Lalu mereka menerima uang sogok itu dan menyebarkan cerita bohong
seperti yang sudahdipesankankepadamereka. 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 se-
mua ciptaan-Nya— baik yang ada di surga, maupun yang ada di bumi.
19 Karena itu, pergilah dan ajarlah orang-orang dari setiap suku-bangsa
supaya mereka menjadi murid-Ku. Baptislah mereka sebagai orang yang
mengikut Aku, Bapa-Ku, danRohKudus.† 20Dan ajarlahmereka supaya taat
kepada semuayang sudahKu-ajarkankepadakalian. Danyakinlah: 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 kandungYesus, tetapi paramuriddan saudara-saudari yangpercayakepada-Nya. ✡ 28:15
Mrk. 16:14-18; Luk. 24:36-49; Yoh. 20:19-23; Kis. 1:6-8 † 28:19 sebagai orang yang mengikut
… Secara lebih harfiah, “ke dalam nama Bapa, nama-Ku, dan nama Roh Kudus.” Sesuai dengan
kebudayaan orang Yahudi pada zaman Yesus, ‘nama’ di sini artinya seluruh kepribadian. Maksud
Yesus di sini bukan hanya sekedar mengucapkan ketiga Nama itu ketika orang-orang dibaptis. Pada
zaman Yesus, baptisan adalah upacara yangmenyatakan 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 tidakmungkin bisa dipahami sepenuhnya oleh pikiranmanusia.
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Injil Markus

Yohanes Pembaptis menyiapkan umat Allah untuk kedatangan Yesus✡
1-2 Inilah Kabar Baik* tentang Kristus† Yesus— Anak Allah.‡ Kejadian ini

dimulai seperti yang dulu sudah ditulis oleh Nabi Yesaya dalam bukunya.
Yesayamenulis apa yang Allah katakan kepada Anak-Nya seperti ini,
“Perhatikanlah: Aku akanmengutus seorang pemberita lebih dulu, supaya

dia menyiapkan jalan sebelum Akumengutus Engkau.”✡
3 “Orang itu akanmengajar dengan suara yang keras di padang gurun,

‘Mari kitamenyiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan! Danmarilah
kita bersiap-siap untuk bertemu dengan Dia!’ ”§

4 Lama sesudah itu, orang yang Allah sebutkan itu datang ke padang gu-
run. Namanya Yohanes. Diamengajar orang-orang yang datang kepadanya
dan berkata, “Kalian masing-masing harus bertobat dari dosa-dosamu su-
paya Allah mengampuni kamu. Dan untuk menunjukkan bahwa kamu
mau terusmengikut Tuhan, datanglah kepada saya supaya sayamembaptis

✡ 1: Mat. 3:1-12; Luk. 3:1-18; Yoh. 1:19-28 * 1:1-2 Kabar Baik Kabar bahwa Allah sudah
membuat jalan untuk mengampuni orang berdosa, supaya mereka bisa hidup dengan Dia untuk
selama-lamanya. Kabar Baik sering juga diterjemahkan dengan ‘Injil’. † 1:1-2 Kristus adalah
kata yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya ‘yang diurapi’. Dalam bahasa Ibrani, istilah yang
sama disebut ‘Mesias’. Istilah ini menunjukkan jabatan, seperti kata ‘camat’ atau ‘gubernur’. Pada
zaman Perjanjian Lama setiap raja diurapi oleh nabi dengan minyak zaitun sebagai tanda dipilih
dan disahkan oleh Allah. Dan setiap imam dan nabi pada zaman itu juga diurapi. Yesus pantas
disebut ‘Yang diurapi’ karena Dia mempunyai jabatan sebagai nabi, Raja Agung, dan Imam Agung
kita (Ibr. 4-10). Karena beberapa nubuatan dalam buku para nabi dan Mazmur, secara umum
pada zaman Yesus orang Yahudi mengetahui arti dari ‘Kristus’ sebagai Raja Penyelamat yang Allah
janjikan, yang akan berasal dari keturunan Raja Daud, dan yang akan membebaskan bangsa Israel
dari orang-orang yang memusuhinya, mendirikan suatu pemerintahan dengan kuasa Allah, dan
memerintah dengan adil. Lihat Yes. 9:5-6, Kej. 3:15; Ul. 18:18-19; Mik. 5:2; Zak. 12:10-14; Mal. 3:1;
4:5-6; Mzm. 2, 16, 22, 40, 110. ‡ 1:1-2 Anak Allah Sebelum Yesus dilahirkan ke dunia ini, Allah
sudah memberitahukan dalam Mzm. 2:7, “Engkau adalah Anak-Ku. Hari ini Aku mengumumkan
bahwa Aku adalah Bapa-Mu.” Penulis Surat Ibrani dalam Perjanjian Baru berkata (di Ibr. 1:5) bahwa
ayat itu mengenai Yesus. Dan sebelum kelahiran Yesus, malaikat Gabriel memberitahukan kepada
Maria (di Luk. 1:35), “Roh Kudus akan datang kepadamu, dan kuasa Yang Mahatinggi akan datang
ke atas kamu, sehingga Anak kudus yang kamu lahirkan itu akan disebut Anak Allah.” Jadi Allah
sendiri yang memberitahukan bahwa Yesus adalah Anak-Nya sebelum dilahirkan ke dunia ini, dan
kitamenyebut-Nya ‘AnakAllah’ sesuai dengan FirmanAllah. Dan dari Lukas 1:35, sudah jelas bahwa
Maria mengandung Yesus bukan karena berhubungan seks dengan Allah atau laki-laki, tetapi oleh
karena kuasa Roh Kudus (Yoh. 4:24). ✡ 1:1-2 Mal. 3:1 § 1:3 Kutipan dari Yes. 40:3 Markus
mengutip ayat ini dari Septuaginta (LXX) — yaitu terjemahan kuno ke dalam bahasa Yunani, bukan
langsung dari teks Ibrani, sehingga ayat yang terdapat dalam Yes. 40:3 tidak persis sama. Para
pembaca Yesaya pasal 40 dalam zaman sebelumKristusmembaca ayat ini denganmenyebut 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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kamu.”* 5 Lalu datanglah orang banyak dari seluruh provinsi Yudea dan
juga kota Yerusalem kepada Yohanes di Sungai Yordan. Mereka semua
mengaku dosa-dosamereka kepada Allah, lalu Yohanesmembaptismereka
di situ. 6Cara hidup Yohanes seperti cara hidup Nabi Elia pada zaman dulu.
Pakaian Yohanes terbuat dari bulu unta dan ikat pinggangnya dari kulit
binatang. Dan Yohanes seringmakan belalang dan air madu.

7 Dia juga berkata kepada mereka begini, “Tidak lama lagi akan datang
Seorang yang lebih berkuasa dari saya. Sebenarnya saya tidak layak untuk
melayani Dia, walaupun hanya tunduk dan membuka tali sandal-Nya.†
8 Saya hanya dapat membaptis kalian dengan air, tetapi Dia yang lebih
berkuasa dari saya akanmembaptis kalian dengan Roh Kudus.”

Yohanes Pembaptis membaptis Yesus
9 Beberapa waktu kemudian, Yesus datang dari kampung Nazaret di

provinsi Galilea. Lalu Yohanes membaptis Dia di Sungai Yordan. 10 Pada
waktu Yesus keluar dari air, tiba-tiba Dia melihat langit terbelah dan Roh
Allah turun ke atas Dia dalam bentuk burung merpati. 11 Lalu terdengar
suara Allah dari surga yang berkata, “Engkau adalah Anak-Ku yang sangat
Ku-kasihi, dan Engkaumenyenangkan hati-Ku.”

Yesus dicobai oleh iblis✡
12 Sesudah itu Roh Allah langsung memimpin Yesus ke daerah yang sepi.

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, “Bertobat-
lah dan percayalah kepadaKabar Baik, karena sudah dekatwaktunyaAllah
mendirikan kerajaan-Nya di dunia ini.”

16Waktu Yesus berjalan di pinggir Danau Galilea, Dia melihat dua orang
nelayan sedangmelemparkan jalamereka ke dalam danau. Mereka adalah
Simon— yang juga disebut Petrus, dan adiknya Andreas. 17 Lalu Yesus
* 1:4 membaptis Dalam kebanyakan terjemahan Alkitab kata dasar ‘baptis’ langsung dipinjam dari
bahasa Yunani. Artinya adalah mencelupkan atau memasukkan sesuatu sebentar ke dalam air.
Sebelum Yohanes Pembaptis memulai pelayanannya, sudah ada golongan-golongan orang Yahudi
yang melakukan baptisan sebagai syarat atau simbol agama yang menggambarkan permohonan
kepada Allah untuk dibersihkan dari dosa danminat hidup tanpa berdosa. Untuk kita orang Kristen,
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
dihidupkankembali bersamaYesus. Berarti sekarangkitamenjalanihidupyangbaru. LihatKis. 2:38;
Rom. 6:3-4; Gal. 3:26-28; Kol. 2:12-13. † 1:7 melayani Dia … Secara harfiah, “tunduk danmembuka
tali sandal-Nya.” Pada zaman Yesus, semua orang memakai sandal yang terbuat dari kulit binatang,
sehinga gampang sekali kaki menjadi kotor saat berjalan. Oleh karena itu, waktu tamu masuk ke
dalam rumah, biasanya seorang budak atau pembantu ditugaskan untuk membuka tali sandal dan
mencuci kaki tamu. Jadi frasa tersebut menggambarkan bahwa Yohanes merasa tidak layak untuk
mengambil pekerjaan seperti itu bagi seorang Kristus. ✡ 1:11 Mat. 4:1-11; Luk. 4:1-13 ✡ 1:13
Mat. 4:12-22; Luk. 4:14-15; 5:1-11
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berkata kepada mereka, “Mari ikut Aku. Pekerjaan kalian bukan lagi
penjala ikan, tetapi Aku akan mengajar kalian untuk menjaring orang-
orang supayamerekamenjadi pengikut-Ku.”

18 Pada waktu itu juga mereka langsung meninggalkan jala mereka dan
mengikut Yesus. 19-20Yesus berjalan sedikit dari tempat itu, dan Diamelihat
lagi dua orang nelayan yang sedangmemperbaiki jala-jalamereka di dalam
perahu. Mereka adalah Yakobus dan adiknya, Yohanes— anak-anak dari
Zebedeus. Begitu Yesus melihat mereka, Dia langsung memanggil mereka.
Pada waktu itu juga mereka meninggalkan Zebedeus dan beberapa anak
buahnya, lalu mengikut Yesus.

Yesusmengusir roh jahat dari orang Kapernaum
21 Sesudah itu Yesus dan murid-murid-Nya pergi ke kota Kapernaum.

Pada Hari Sabat Dia masuk ke rumah pertemuan orang Yahudi‡ dan men-
gajar di situ. 22Semua orang yangmendengarkan ajaran-Nyamerasa 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 orangNazaret! Tidak adaurusanmu§dengankami!
Apakah kamu datang untuk membinasakan kami? Saya sudah tahu siapa
kamu! Kamu adalah utusan yang suci dari Allah.” 25 Lalu Yesus langsung
membentak roh jahat itu, “Diam! Keluar dari orang ini!” 26 Roh jahat
itu mengguncang-guncangkan orang itu dengan keras sekali, lalu keluar
dari orang itu sambil berteriak. 27 Semua orang yang melihat kejadian itu
menjadi heran sekali lalu berkata satu sama lain begini, “Wah! Luar biasa!
Ini suatu ajaran yang baru! Orang ini mempunyai kuasa sehingga roh-roh
jahat taat kepadanya.” 28 Lalu berita tentang Yesus tersebar dengan cepat
sekali di seluruh provinsi Galilea.

Yesusmenyembuhkan banyak orang✡
29 Waktu Yesus dan keempat murid-Nya keluar dari rumah pertemuan

itu, mereka langsung masuk ke rumah Petrus* dan Andreas. Yakobus dan
Yohanes juga ikut. 30 Dan ketika mereka masuk, ada orang yang mem-
beritahukan kepada Yesus bahwa ibu mertuanya Petrus sedang berbaring
di tempat tidur karena sakit demam. 31 Maka Yesus datang kepadanya
dan memegang tangannya, lalu membantunya untuk duduk. Pada waktu
itu juga demamnya hilang. Lalu ibu itu bangun dan melayani mereka.

‡ 1:21 Rumah pertemuan orang Yahudi Dalam bahasa Yunani disebut “sinagoge.” Pada zaman
Perjanjian Baru, rumah-rumah pertemuan dipakai untuk pertemuan umumorang Yahudi setempat,
dan juga sebagai tempat berdoa dan mendengar Firman Allah. Rumah pertemuan berbeda dari
Rumah Allah yang ada di kota Yerusalem— yang juga disebut Bait Allah. Persembahan kurban
bakaran hanya dilakukan di Rumah Allah, sedangkan rumah-rumah pertemuan dibangun di setiap
kota dan kampung di mana orang Yahudi tinggal. § 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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32 Sore harinya, pada waktu hari hampir gelap,† orang-orang di kota itu
membawa kepada Yesus semua orang yang sakit dan yang dikuasai setan-
setan. 33 Hampir semua penduduk kota Kapernaum berkumpul di depan
rumah Petrus dan Andreas. 34 Lalu Yesus menyembuhkan mereka dari
segalamacampenyakitnya. Dia jugamengusir setan-setan yangmenguasai
banyak orang. Dia tidak mengizinkan setan-setan itu untuk bicara, karena
roh-roh itu tahu siapa Dia.‡

Yesusmemberitakan Kabar Baik di provinsi Galilea✡
35 Besok paginya, waktu hari masih sangat gelap, Yesus bangun dan

meninggalkan rumah itu lalu pergi ke daerah yang sepi untuk berdoa.
36 Waktu Petrus dan teman-temannya melihat bahwa Yesus tidak ada di
dalam rumah itu, mereka pergi mencari Dia. 37 Sesudah menemukan Dia
mereka berkata, “Mari kita pulang, karena semua orang sedang mencari
Bapa.”

38 Tetapi Dia menjawab, “Lebih baik kita pergi ke tempat lain, ke
kampung-kampung yang ada di daerah ini, supaya Aku bisa mengajar
tentang Kabar Baik di situ juga. Karena untuk itulah Aku datang.” 39 Jadi
Dia pergi ke semua tempat di provinsi Galilea dan mengajar dalam rumah-
rumah pertemuan mereka. Dia juga mengusir banyak setan dari orang-
orang.

Yesus menyembuhkan seorang yangmenderita penyakit kulit yangmenu-
lar✡

40 Pada waktu itu ada seorang yang kena penyakit kulit yang menular.§
Dia datang berlutut di depan Yesus dan berkata, “Kalau Bapa mau, Bapa
pasti bisa menyembuhkan saya.”

41 Yesus sangat mengasihani orang itu, jadi Dia menjamahnya* sambil
berkata, “Aku mau menyembuhkan kamu. Sembuhlah!” 42 Saat itu juga
penyakit kulit orang itu langsung hilang dari orang itu dan dia betul-betul
sembuh.

43 Lalu Yesus langsung menyuruh orang itu pergi dan dengan tegas
melarang, 44 “Jangan beritahukan kepada siapa pun tentang apa yang
terjadi padamu! Pergilah dulu kepada salah satu imam dan tunjukkan
badanmu kepadanya. Lalu berikan persembahan kepada Allah, seperti
† 1:32 hari hampir gelapHari Sabat untuk orang Yahudi dimulai darimatahari tenggelampada 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 tidak
mau setan-setanmenyiarkan berita yang benar itu tentang diri-Nya? Tentu sebabnya adalah bahwa
setan-setan tidak cocokmenjadi saksi tentang diri-Nya. ✡ 1:34 Luk. 4:42-44 ✡ 1:39 Mat. 8:1-4;
Luk. 5:12-16 § 1:40 penyakit kulit yang menular Penyakit kulit yang dimaksudkan tidak sama
dengan penyakit yang disebut ‘kusta’ pada zaman sekarang. Menurut Hukum Taurat para penderita
penyakit kulit seperti ini dianggap najis. Mereka tidak boleh mendekati orang-orang sehat, tidak
bolehmasuk ke dalam rumahpertemuan Yahudi, dan harus tinggal di luar kampung atau kota. Lihat
Im. 13. * 1:41 menjamah Karena peraturan-peraturan yang ada dalam Hukum Taurat tentang
penderita penyakit kulit yang menular, orang sehat jarang menjamah atau bersentuhan dengan
mereka. Tetapi dalam ayat ini Yesus menjamah orang sakit ini. Karena memang Dia tahu bahwa
orang itu akan sembuh.
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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 darimana saja terus
berdatangan kepada-Nya.

2
Yesusmenyembuhkan orang lumpuh✡

1Beberapa hari kemudian, Yesus kembali lagi ke kota Kapernaum. Maka
dengan cepat tersebarlah berita di kota itu bahwa Yesus sudah kembali.
2 Lalu banyak orang yang datang dan berkumpul untuk mendengarkan
Dia mengajar tentang Firman TUHAN. Rumah itu menjadi penuh karena
banyak orang. Bahkan di depan pintu pun tidak ada lagi tempat untuk
berdiri. 3 Sementara itu, ada empat orang datang kepada Dia dengan
membawa seorang laki-laki yang lumpuh yang terbaring di atas kasur.
4Tetapi karena terlalubanyakorang,makamereka tidakbisamembawadia
langsungkepadaYesus. Olehkarena itu,merekamembawadianaikdengan
kasurnyakeatap rumahdanmembongkarnya tepatdi tempatYesusberada.
Lalu mereka menurunkan orang lumpuh itu dengan kasurnya di depan
Yesus. 5WaktuYesusmelihatmerekamelakukan itu, Dia tahubahwaorang-
orang ini sangat yakin bahwa Dia berkuasa untuk menyembuhkan orang
lumpuh ini. Maka Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, “Hai pemuda,
Aku sudahmengampuni dosa-dosamu.”

6 Tetapi ada beberapa orang ahli Taurat yang sedang duduk di situ.
Waktu mereka mendengar Yesus berkata begitu, mereka menyalahkan Dia
dengan berpikir begini, 7 “Berani sekali orang ini berkata begitu! Dia sudah
menghina Allah! Tidak ada seorang pun yang boleh mengampuni dosa
manusia, selain Allah sendiri.”

8Waktu itu juga Yesus langsung tahu apa yangmereka pikirkan. Lalu Dia
menegurmereka, “Aku tahubahwakalianragu-ragudalamhati tentangapa
yang Aku katakan itu! 9 Tentu kalian sulit menerima ketika Aku berkata
kepada orang lumpuh ini, ‘Aku sudah mengampuni dosa-dosamu.’ Apakah
lebihmudahbagi kalianmenerimakalauAkukatakankepadanya, ‘Bangun-
lah, angkat kasurmu dan pulanglah’? 10 Tetapi melalui perkataan ini Aku

† 1:44 diperintahkan oleh Musa … penyakit kulit Perintah tersebut terdapat dalam Im. 14:1-32.
Kalau imam sudah setuju bahwa orang itu sembuh, maka orang itu harus datang kembali dengan
membawa dua ekor burung yang masih hidup ke Rumah Allah, supaya seorang imam bisa men-
gadakan upacara pembersihan dari penyakit kulit. Satu ekor dipotong di atas piring yang penuh
dengan air— supaya darahnya tercampur dengan air itu. Lalu imam yang bertugas memercikkan
air yang sudah tercampur darah itu kepadanya. (PL tidak menuliskan apa terjadi dengan mayat
burung pertama, tetapi kemungkinan besar burung itu dibakar di atasmezbah Tuhan.) Lalu burung
yang kedua dicelupkan ke dalam air yang sudah tercampur darah, lalu dilepaskan. Dalam cerita ini
Yesus bermaksud bahwa orang yang disembuhkan itu harus pergi ke Rumah Allah di Yerusalem,
karena persembahan-persembahan seperti ini tidak dilakukan di rumah-rumah pertemuan di
kampung-kampungmereka. ✡ 2: Mat. 9:1-8; Luk. 5:17-26
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membuktikan kepada kalian bahwa Aku sebagai Anak Manusia* berhak
untuk mengampuni dosa manusia!” Lalu Yesus berkata kepada orang
lumpuh itu, 11 “Bangunlah, angkat kasurmu dan pulanglah ke rumahmu!”
12Padawaktu itu juga orang lumpuh itu bangun, diamengangkat kasurnya,
dan keluar dari rumah itu. Semua orang yangmelihat hal itu sangat heran,
dan mereka memuji Allah begini, “Kita belum pernah melihat keajaiban
yang seperti ini!”

Yesusmemanggil Matius✡
13WaktuYesus kembali lagi kepantaiDanauGalilea, banyakorangdatang

kepada-Nya, lalu Dia mengajar mereka. 14 Sesudah mengajar, Yesus ber-
jalan lagi dari tempat itu dan melihat seorang petugas pemerintah sedang
duduk di tempat kerjanya. Pekerjaan orang itu adalah penagih pajak† dari
masyarakat untuk diberikan kepada pemerintah Roma. Nama orang itu
adalah Matius‡— anak Alfeus. Yesus mendekati dia dan berkata begini,
“Mari, ikutlah Aku!” Waktu itu juga Matius langsung berdiri dan mengikut
Yesus.

15 Lalu Yesus dan murid-murid-Nya makan malam di rumah Matius.
Teman-teman sekerja Matius, dan orang-orang lain yang juga dianggap
berdosa§ ikutmakanbersamamereka. Padawaktu itu banyak orang sering
mengikuti Yesus. 16 Beberapa ahli Taurat dari kelompok Farisi* datang
dan melihat bahwa Yesus serta murid-murid-Nya sedang makan bersama
dengan orang-orang yang dianggap berdosa itu. Lalu mereka berkata
kepada murid-murid-Nya, “Kenapa guru kalian makan bersama dengan
para penagih pajak dan orang-orang berdosa lainnya?!”

17 Waktu Yesus mendengar perkataan mereka, Dia berkata kepada
mereka begini, “Orang yang sehat tidak perlu ke dokter. Yang perlu ke
dokter adalah orang sakit. Begitu juga dengan Aku. Aku datang untuk
memanggil orang-orang berdosa supaya bertobat— bukan untuk orang-
orang yangmerasa dirinya benar!”

* 2:10 Anak Manusia Waktu Yesus tinggal di dunia, Dia sering menyebut diri-Nya “Anak Manusia.”
Tetapi arti istilah ini bukan mengarah kepada kata ‘anak’. Dalam bahasa Ibrani, ‘anak manusia’
berarti ‘manusia biasa’. Yesus menyebut diri-Nya seperti itu untuk mengingatkan para penden-
gar-Nya tentang apa yang Nabi Daniel saksikan dalam penglihatan tentang Raja Penyelamat. (Dan.
7:13-14) Karena Daniel melihat Yesus di surga dalam bentuk seperti ‘anak manusia’— maksudnya
dalam bentuk ‘manusia biasa’, waktu Allah melantik Dia sebagai Raja atas semua yang ada. Dalam
penerjemahan ini, ‘yaitu Aku’ sering ditambah supaya jelas bahwa Yesus sedang berbicara tentang
diri-Nya sendiri. ✡ 2:12 Mat. 9:9-13; Luk. 5:27-32 † 2:14 penagih pajak Pada zaman Yesus,
Israel dijajah oleh kerajaan Roma. Jadi kalau orang Yahudi menjadi penagih pajak, dia dianggap
sebagai orang yang sudah menyangkal bangsanya sendiri. Karena itu, para penagih pajak dianggap
sebagai orang berdosa oleh semua orang Yahudi yang lainnya. Mereka juga dibenci karena mereka
sukamenagihpajakmelebihi yang sebenarnya. (Luk. 3:12-13)Karena ituparapenagihpajakmenjadi
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 dianggap berdosa
Semua penagih pajak dianggap orang berdosa. Lihat catatan di ayat 14. * 2:16 kelompok Farisi
adalah kelompok orang Yahudi yang selalu mempertahankan bahwa semua peraturan Musa dan
yang ditambah oleh nenek moyang orang Yahudi harus diikuti secara teliti. Oleh karena itu banyak
dari mereka berbangga begini, “Kami ini yang sangat berkenan di pandangan Allah.” Oleh karena
itu juga kebanyakan mereka juga tidak senang kepada Yesus, karena Dia tidak termasuk golongan
mereka, danmerekamenjadi iri hati karena banyak orangmengikuti Dia.
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Yesus menjawab pertanyaan tentang kenapa murid-murid-Nya tidak
berpuasa✡

18 Pada hari yang lain, seperti kebiasaan nenek moyang orang Yahudi,
murid-murid Yohanes Pembaptis sedang berpuasa. Begitu juga dengan
anggota kelompok Farisi. Jadi ada beberapa orang yang datang kepada
Yesus dan bertanya begini, “Para murid Yohanes sering berpuasa. Para
anggota kelompok Farisi juga begitu. Mengapamurid-muridmu tidak?”

19 Yesus menjawab dengan memberikan contoh yang menunjukkan per-
samaan, “Pasti tidak ada tamu-tamu dalam suatu pesta pernikahan dis-
uruh berpuasa selama pengantin laki-laki masih ada bersama mereka!
Begitu juga selamaAkumasihbersamamurid-murid-Ku,mereka tidakakan
berpuasa. 20Tetapi coba kalian pikir apa yang akan terjadi kalau pengantin
laki-laki dibunuh oleh musuh-musuhnya. Hal itulah yang akan terjadi
denganAku, danpadawaktu itulahmurid-murid-Kuakanberpuasa sebagai
tanda berdukacita.”

21 Lalu Yesus memberi dua contoh lagi kepada mereka: “Kalau orang
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. Karenawaktu air anggur
itu menguap dan udaranya tidak bisa keluar, kantong itu akan menjadi
rusak. Akhirnyaair anggurakan tumpahdankantongkulit itudibuang saja.
Karena itu, air anggur yang baru harus diisi ke dalam kantong kulit yang
baru juga.”‡

Yesus adalah Tuhan atas Hari Sabat✡
23 Pada Hari Sabat, Yesus bersama murid-murid-Nya sedang berjalan

lewat ladang gandum yang luas. Karena lapar, murid-murid-Nya mengam-
bil beberapa bulir gandum dan memakan biji-bizinya. 24 Waktu itu ada
beberapa orang Farisi yang melihat hal itu, lalu berkata kepada Yesus,
“Kenapa murid-muridmu berbuat demikian?! Mereka sedang melanggar
peraturan Hari Sabat.”

25Lalu Yesus menjawab mereka, “Tentu kalian sudah tahu cerita tentang
Daud pada saat dia dan orang-orang yang mengikutinya sedang lapar dan
membutuhkan makanan. 26 Daud masuk ke dalam Kemah TUHAN untuk
meminta roti kepadaAbyatar— yang padawaktu itu bertugas sebagai imam
agung. Roti yang diberikan kepada Daud adalah roti yang selalu ditaruh
di Tempat Suci di dalam Kemah TUHAN. Sedangkan menurut peraturan
HukumTaurat, roti ituhanyabisadimakanolehpara imam.✡ Tetapi, karena
merekamembutuhkanmakanan,maka apa yangdilakukanDaudpada saat
itu tidak dianggap berdosa.”

✡ 2:17 Mat. 9:14-17; Luk. 5:33-39 † 2:22 air anggur yang baru Air dari buah anggur yang
baru diperas disebut ‘air anggur baru’ dan rasanya manis. Air anggur baru yang disimpan dalam
waktu tertentu akanmengalami proses fermentasi. Semakin lama disimpan, kadar alkoholnya akan
semakin tinggi. Pada zaman Alkitab, yang disebut ‘anggur baru’ bisa mengandung alkohol, tetapi
tidak setinggi kadar alkohol anggur lama. ‡ 2:22 yang lama dan yang baru 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. Ternyata,
seperti kain baru dan anggur baru, pengajaran Yesus tidak bisa disatukan dengan ajaran yang lama
dari nenekmoyang. Hal yang sama juga bisa dilihat dalam cerita yang berikut. ✡ 2:22 Mat. 12:1-8;
Luk. 6:1-5 ✡ 2:26 Im. 24:9; 1Sam. 21:1-6
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27 Lalu Yesus berkata lagi kepada orang-orang Farisi itu, “TUHAN men-
gadakan Hari Sabat untuk menolong manusia— bukan untuk membuat
hidup manusia menjadi budak Hari Sabat! 28 Begitu juga Aku sebagai
AnakManusia adalah Tuhan yang punya kuasa untukmenentukan semua,
termasuk apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada Hari Sabat.”

3
Yesus menyembuhkan orang yang tangannya lumpuh sebelah pada Hari

Sabat✡
1 Pada waktu Yesus masuk lagi ke dalam salah satu rumah pertemuan

orang Yahudi,* di situ ada seorang laki-laki yang salah satu tangannya
sudah lumpuh. 2 Di situ juga ada beberapa orang Farisi† yang sedang
mengawasiYesusdenganbaik. Karenamereka sudahmerencanakan, kalau
Dia menyembuhkan orang itu pada Hari Sabat, mereka akan melaporkan
Dia kepada pemimpin-pemimpin Yahudi.

3 Lalu Yesus berkata kepada orang yang tangannya lumpuh itu, “Mari
berdiri di depan sini.” 4 Dan Yesus bertanya kepada mereka, “Menurut
Hukum Taurat, apa yang boleh kita perbuat pada Hari Sabat? Apakah kita
diizinkan berbuat baik, atau berbuat jahat? Atau apakah kita diizinkan
menyelamatkan nyawa orang, atau membunuh?” Tetapi tidak ada yang
menjawab.

5 Lalu Yesus melihat ke sekeliling orang-orang itu dengan marah, tetapi
Dia juga merasa sedih karena mereka begitu keras kepala. Kemudian Dia
berkata kepada orang yang tangannya lumpuh itu, “Luruskan tanganmu
ke depan.” Lalu orang itu mengarahkan tangannya, dan dia pun langsung
sembuh! 6 Sesudah orang-orang Farisi keluar dari rumah pertemuan itu,
mereka langsung bertemu dengan teman-teman raja Herodes untuk men-
gatur rencana bagaimana caranya untukmembunuh Yesus.

Yesusmenyembuhkan banyak orang di pinggir danau
7 Sesudah itu Yesus dan murid-murid-Nya meninggalkan tempat itu dan

pergi ke Danau Galilea. Banyak orang mengikuti mereka dari belakang—
yaitu orangdari provinsiGalileadanYudea. 8Danada jugayangdatangdari
Yerusalem, daerah Idumea, dan dari daerah sebelah timur Sungai Yordan.
Ada juga dari daerah sekitar Tirus dan Sidon. Mereka semua datang karena
mereka sudahmendengar tentang hal-hal luar biasa yang Yesus lakukan.

9Waktu Yesus melihat banyak sekali orang yang berkumpul, Dia berkata
kepada murid-murid-Nya, “Tolong siapkan perahu, supaya Aku mengajar
dari atas perahu itu. Karena kalau Aku mengajar dari sini, nanti Aku
terjepit.” 10Pada hari itu Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Tetapi
masih banyak lagi orang sakit lain yang saling mendorong supaya mereka
bisa mendekati dan menyentuh Dia. 11 Dan ada juga orang-orang yang
dikuasai oleh roh-roh jahat. Waktu roh-roh jahat itu melihat Yesus, mereka
yang dikuasai itu langsung jatuh ke tanah dan berteriak, “Engkaulah Anak
Allah!” 12Tetapi Yesusmelarang roh-roh jahat itudengankeras supaya tidak
memberitahukan tentang diri-Nya.

Yesusmemilih dua belas orang untukmenjadi rasul-Nya✡

✡ 3: Mat. 12:9-14; Luk. 6:6-11 * 3:1 rumah pertemuan Lihat catatan diMrk. 1:21. † 3:2 Farisi
Secara harfiah di sini Markus menulis ‘mereka’, yang merujuk kepada orang-orang dari kelompok
Farisi dibagianakhirpasal 2. Dandiayat6, sudah jelasbahwayangdimaksudkanadalahorang-orang
Farisi. ✡ 3:12 Mat. 10:1-4; Luk. 6:12-16
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13-14 Sesudah itu, Yesus naik ke atas bukit, dan Dia memanggil dua belas
orang yang sudah Dia pilih. Lalu mereka datang kepada-Nya. Dia men-
gangkat mereka sebagai rasul-rasul-Nya, supaya mereka bersama-sama
denganDia, danmereka juga bisa diutus untukmenyebarkan berita kesela-
matan. 15Dia juga memberikan kuasa kepada mereka supaya mereka bisa
mengusir setan-setan.

16Nama-nama kedua belas rasul yang dipilih itu adalah
Simon— yang Yesus beri nama baru Petrus,
17 dan kedua anak dari Zebedeus— yaitu Yakobus dan Yohanes. Yesus juga

memberi nama baru untuk mereka “Boanerges.” Nama itu berarti
“Anak-anak Guntur.”‡

18Lalu yang lainnya Andreas, Filipus,
Bartolomeus, Matius,
Tomas, dan juga Yakobus— anak dari Alfeus,
Tadeus, dan Simon— yang pernah mengikuti gerakan orang-orang yang

berjuang supaya Israel bebas dari penjajahan Roma,
19 dan Yudas— yang berasal dari desa Kariot. Dialah yang kemudian

mengkhianati Yesus.

Menurut ahli-ahli Taurat, Yesus bekerja dengan kekuatan iblis✡
20 Sesudah itu Yesus kembali ke rumah yang biasa Dia tinggal. Tetapi

banyak orang berkumpul lagi di situ, sampai Yesus dan murid-murid-Nya
sama sekali tidak adawaktu untuk istirahat, maupun untukmakan. 21Pada
waktu itu ada orang-orang yang berkata tentang Yesus, “Dia sudah gila.”
Waktu keluarga-Nya mendengar hal itu, mereka mulai berjalan ke tempat
itu untukmemaksakan Yesus pulang.

22 Tetapi ada juga ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem. Mereka
berkata, “Yesus sudah dirasuki oleh iblis— yaitu Beelzebul, pemimpin para
setan.§ Jadi iblis itulah yang memberi kuasa kepada Yesus untuk mengusir
setan-setan.”

23 Karena itu Yesus memanggil orang banyak itu untuk berkumpul, dan
mulai berbicara kepada mereka, “Tidak mungkin iblis mengusir roh-roh
yang berpihak kepada dia.”* Lalu Yesusmengajarmereka denganmenggu-
nakanbeberapagambaran: 24-26“Kaki-tangan iblis tidakmungkin terpecah-
pecah dan saling melawan. Itu bisa digambarkan dengan satu negara atau
satu keluarga: Kalaumereka saling melawan dan saling berperang, berarti
negara atau keluarga itu akan hancur. Jadi sudah jelas bahwa iblis tidak
bisa memberi kekuatan kepada-Ku untuk mengusir roh-roh yang berpihak
kepada dia. Karena kalau itu terjadi, berarti kerajaan iblis sudah hancur.
27Aku di sini sebagai musuh iblis, dan datang untuk merampas harta dari
dia. Tidakadaorangyangberanibegitu sajamasukuntukmencuri kedalam
rumah orang yang sangat kuat. Tetapi sebelum masuk, dia harus lebih
dulu mengikat orang yang kuat itu, baru dia bisa masuk ke rumahnya dan
merampas barang-barangnya.

‡ 3:17 Anak-anak Guntur Ada kemungkinan Yesus memberi nama itu karena kedua bersaudara ini
sifatnya mengambil keputusan cepat dan langsung bertindak. Jadi sifat yang cepat itu digambarkan
seperti kilat dan guntur. (Lihat Luk. 9:54; Mrk. 9:38.) ✡ 3:19 Mat. 12:22-32; Luk. 11:14-23; 12:10
§ 3:22 Beelzebul adalah nama lain untuk Lusifer atau iblis. * 3:23 Tidak mungkin … berpihak
kepada dia menerjemahkan pertanyaan retoris dalam bahasa Yunani begini, “Bagaimana mungkin
iblis mengusir pihak iblis?” Ini bukan pertanyaan untuk mendapat informasi. Yesus memakai
pertanyaan ini untukmemulai ajarannya.
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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
olehAllahuntukdosabesar itu. Merekaharusmenanggungdosa itu sampai
selama-lamanya.” 30 Yesus berkata begitu karena orang-orang yang sudah
menghina Dia dengan berkata, “Yesus sudah dikuasai oleh roh jahat.”

Sifat orang-orang yang Yesus anggap sebagai keluarga-Nya✡
31 Pada waktu itu juga, ibu dan saudara-saudara Yesus tiba di rumah

itu dan menunggu di luar. Mereka minta tolong kepada orang untuk
memanggil Dia. 32Waktu itu Yesus sedang duduk di dalam rumah itu dan
dikelilingi oleh orang banyak. Lalu ada orang yangmenyampaikan kepada-
Nya begini, “Guru, ibu dan saudara-saudaramu mau bertemu. Mereka
sedangmenunggu di luar.”

33 Tetapi Yesus menjawab, “Sekarang Aku akan menunjukkan kepada
kalian orang-orang yang Aku anggap seperti ibu dan saudara-saudari-
Ku.”‡ 34 Lalu Dia memandang orang-orang yang duduk di sekitar-Nya dan
berkata, “Orang-orang inilah yang Aku anggap seperti ibu dan saudara-
saudari-Ku— 35 yaitu orang-orang yang menaati kemauan Allah. Mereka
itulah yang Aku anggap seperti ibu, saudara, dan saudari-Ku!”

4
Perumpamaan tentang bibit yang ditabur✡

1 Waktu Yesus mengajar lagi di pinggir Danau Galilea, banyak sekali
orang berkumpul mengelilingi Dia. Karena itu Dia naik ke atas perahu
yang sedang berlabuh dan duduk di situ, sedangkan orang banyak itu tetap
berdiri di pinggir danau. 2Lalu Yesus mengajar banyak hal kepada mereka
melalui berbagai perumpamaan— seperti yang berikut ini:

3 “Dengarkanlah baik-baik! Pada suatu hari seorang petani pergi
menabur bibit di ladang. 4Waktu dia menabur bibit itu, sebagian jatuh di
jalan. Lalu burung-burung datang dan memakan bibit itu sampai habis.
5Ada juga yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Lalu tunas dari bibit itu
cepat keluar, karena lapisan tanahnya tipis. 6Waktu sinar matahari men-
jadi panas, tunas-tunas itu menjadi layu dan kering, karena akarnya tidak
bisa masuk ke dalam tanah. 7 Ada juga bibit yang jatuh di antara rumput
yang berduri. Tetapi rumput itu tumbuh semakin besar lalu menghambat
tunas itu untuk bertumbuh, sampai akhirnya tidak berbuah. 8 Sedangkan
yang sebagian lagi jatuh di tanah yang subur. Bibit-bibit itu bertunas,
† 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 22dan30)Hatimerekabegitu tertutupkepadaYesus sehinggahal-hal baik yang
dilakukan-Nya melalui kekuatan Roh Allah dianggap sebagai kejahatan. Tidak mungkin seseorang
dengan pikiran seperti itu bisa bertobat. Pikiran seperti menghina Roh Allah bisa dibandingkan
dengan 1 Yoh. 5:16— di mana Yohanes menulis tentang “dosa yang mendatangkan kematian,” yang
juga tidak bisa diampuni. Tetapi bagi kita yang sudah percaya kepada Yesus, kita tidak perlu takut
denganberkata, “Apakah sayapernahmenghinaRohAllahdanAllah tidak akanmengampuni saya?”
Kalau kitamasihmerasa sedih danminta ampun ketika jatuh dalamdosa, dan kalau kitamasih ingin
hidupbaik di hadapanAllah, sudah jelas RohAllahmasih bekerja di dalamhati kita. Kalau kitamasih
mau bertobat, berarti kita tidak berbuat dosa yang menghina Roh Allah. ✡ 3:30 Mat. 12:46-50;
Luk. 8:19-21 ‡ 3:33 saudara-saudari-Ku! Seperti Mrk. 3:23, Yesus memulai ajaran-Nya dengan
pertanyaan retoris yang diterjemahkan sebagai pernyataan. ✡ 4: Mat. 13:1-9; Luk. 8:4-8
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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.” 9Lalu Yesus berkata kepadamereka begini, “Buat
apa telingamu itu?! Dengarlah itu!”

Alasan Yesusmengajar denganmemakai perumpamaan✡
10Waktu Yesus sedang sendirian, murid-murid-Nya dan beberapa orang

yangmendengar perumpamaan itu datang kepada-Nya dan berkata, “Kami
belummengerti apa arti perumpamaan tadi.”

11Lalu Dia berkata kepadamereka, “Dulumanusia tidak diizinkan untuk
mengerti ajaran-ajaran tentang kerajaan Allah.* Tetapi sekarang kalian
sudah diberikan izin untukmengerti hal-hal yang rahasia itu. Tetapi untuk
mereka yang lain, Aku selalu mengajarkan hal-hal itu melalui perumpa-
maan. 12 Karena Allah mau supaya terjadi seperti yang ditulis oleh nabi,
waktu Allah berkata,
‘Biarpun bangsa ini melihat banyak keajaiban,

mereka tidak akan sadar apa yang terjadi.
Dan biarpunmereka terus mendengar ajaran,

mereka tidak akanmengerti.
Jangan sampai mereka bertobat dan kembali kepada-Ku,

supaya Aku tidak usahmengampuni mereka!’ ”✡
Yesusmenjelaskan tentang arti perumpamaan bibit yang ditabur✡

13 Lalu Yesus berkata kepada mereka, “Kenapa kalian tidak mengerti
arti dari perumpamaan itu?! Lain kali kalau Aku mengajar lagi dengan
perumpamaan seperti itu, kalian tetap tidak mengerti.” 14 Lalu Yesus
menjelaskan perumpamaan itu dengan berkata,

“Orang yang menabur bibit itu sama seperti orang-orang yang menye-
barkan ajaran TUHAN.

15 Bibit yang jatuh di jalan, itu sama seperti orang-orang yang baru
mendengarkan ajaran dari TUHAN, tetapi iblis datang dan mencuri
ajaran itu dari hati mereka.

16Dan bibit yang jatuh di tanah yang berbatu-batu seperti orang-orang
yang mendengarkan ajaran dari TUHAN dan langsung menerimanya
dengan senang hati. 17Tetapi ajaran itu tidak bisa berakar di hati mereka
dan tidak bertahan lama. Waktumerekamengalami kesusahan atau pen-
ganiayaankarenamengikuti ajaran itu,merekaakancepatmeninggalkan
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 kebutuhanhidupnyadi dunia, danmereka terpen-
garuh karena ingin menjadi kaya. Jadi mereka sibukmencari bermacam
hal yang mereka inginkan. Semua keinginan itu menjadi seperti rumput
berduriyangmenghambatajaran itu sehingga tidakberhasil dalamhidup
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 menyerahkan
diri-Nya sendiri sebagai kurban persembahan, maka setiap umat Allah juga harus menyerahkan
dirinya untuk mengikuti kemauan-Nya (Mrk. 8:34; Rom. 10:9-10; 12:1-2). Dengan begitu kita
membuktikan bahwa kita sudah menjadi warga kerajaan Allah dan layak untuk menerima semua
yang Allah sudah janjikan untuk umat pilihan-Nya dari sejak semula. Ketika Yesus kembali, Allah
akan memerintah dengan nyata di dunia ini— sebagaimana Dia selalu memerintah di surga (Dan.
7:13-14, Mat. 6:10). ✡ 4:12 Yes. 6:9-10 ✡ 4:12 Mat. 13:18-23; Luk. 8:11-15
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20 Dan bibit yang jatuh di tanah yang subur sama seperti orang-
orangyangmendengarkanajarandari TUHANdanmenerimanyadengan
sepenuhhati. Seperti tanahyang subur itu,merekamenghasilkanbanyak
buah†— seperti satu tanaman yang menghasilkan tiga puluh, atau enam
puluh, atau pun seratus biji.”
Kita harusmengerti ajaran-ajaran Yesus✡

21LaluYesusberkata lagi kepadamereka, “Orang tidakmungkinmenaruh
pelita yang menyala di bawah ember! Juga tidak mungkin menaruhnya
di bawah tempat tidur. Tetapi pelita selalu ditaruh di tempat yang tinggi,
supayabisamemberi terangdalamrumah. 22Begitu jugasemuaajaranyang
Aku ajarkan lewat perumpamaan kepada orang banyak: Sekarang artinya
dirahasiakan, tetapi nanti semuanya akan terbuka. Yang sekarang tidak
jelas, nanti akanmenjadi jelas.” 23Lalu Yesus berkata kepadamereka, “Buat
apa telingamu itu?! Dengarlah itu!”

24 Lalu Yesus berkata lagi kepada mereka, “Apa yang Aku ajarkan,
kalian masing-masing harus menyimpannya dengan baik di dalam ha-
timu. Karena sebagaimana kamu berusaha untuk mengerti ajaran-Ku, be-
gitu juga Allah akan menambahkan kemampuan kepadamu untuk mema-
haminya. BahkanDia akanmenambahkan lebih banyak hikmat lagi. 25 Jadi
orang yangmempunyai kemampuan untukmengerti ajaran-Ku, Allah akan
menambahkan kemampuan untuk mengerti lebih lagi kepadanya. Tetapi
bagi orang yang tidak berusaha untuk mengingat dan mengerti ajaran-Ku,
Allah akanmengambil kemampuan untukmengerti itu darinya.”‡

Dua perumpamaan tentang perkembangan kerajaan Allah di dunia✡
26 Lalu Yesus memberikan perumpamaan yang lain lagi kepada mereka.

“KerajaanAllah sama seperti seorangpetani yangmenabur bibit gandumdi
ladangnya. 27 Sesudahmenabur bibit itu, dia pergi dan hidup seperti biasa.
Dia tinggal siang danmalam 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 gandumyang sudah ditaburkan ke tanah akan tumbuh
dengan sendirinya danmemberikan hasil. Pertama bibit itu akan bertunas,
lalu mengeluarkan tangkai yang kecil seperti rumput. Dan tangkai akan
menjadi besar, lalu bulir-bulirnya tumbuh, dan akhirnya menjadi penuh
dengan biji. 29 Ketika biji-biji itu masak, petani itu tahu bahwa sudah siap
untuk dipanen. Lalu dia segeramengambil sabitnya danmenyabitnya.”

Kerajaan Allah seperti biji sawi✡

† 4:20 menghasilkan banyak buah Dalam Firman TUHAN yang lain, kita bisa melihat bagaimana
caranya manusia bisa ‘menghasilkan buah’. Pertama, kabar baik dari Allah membuat manusia bisa
percaya. Kita lihat jugabahwa seseorangbisa ‘menghasilkanbuah’dengan setiamelakukanapayang
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
merupakanbuah-buahyangbaik dimata TUHAN. ✡ 4:20 Mat. 13:12; Luk. 8:16-18 ‡ 4:25 Secara
harfiah Yesus menggunakan gambaran takaran mengenai pelajaran-Nya: “Perhatikanlah apa yang
kalian dengar. Takaran yang kalian pakai akan menjadi ukuran yang dipakai pula kepada kalian,
bahkan akan ditambahkan lagi. 25 Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi lagi, dan
siapa yang tidakmempunyai, bahkan apa yang dia punyai akan diambil darinya.” Untuk terjemahan
bahasa Inggris yang seperti TSI, lihat NLT. ✡ 4:25 Mat. 13:31-32, 34; Luk. 13:18-19 ✡ 4:29 Mat.
13:31-32, 34; Luk. 13:18-19
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30 Lalu Yesus berkata lagi kepada mereka, “Supaya lebih jelas, Aku
memberikanperumpamaan ini lagiuntukmenunjukkangambaran tentang
kerajaan Allah kepada kalian. 31 Kerajaan Allah adalah seperti biji sawi.§
Biarpun bizinya yang paling kecil di dunia, 32waktu ditanam, biji itu akan
tumbuh menjadi tumbuhan yang paling besar di ladang. Tumbuhan itu
akan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung
bisa membuat sarang dan berlindung di situ.”

33 Yesus memakai banyak perumpamaan seperti itu untuk mengajar
mereka, karena dengan cara itu mereka bisa mengerti. 34 Dia selalu
memakaiperumpamaanuntukmengajarorangbanyak. TetapiwaktuYesus
dan murid-murid-Nya sendirian, Dia menjelaskan arti dari setiap hal yang
digambarkan dalam perumpamaan itu.

Yesusmenghentikan badai✡
35 Lalu, ketika sudah mulai malam, Yesus berkata kepada murid-murid-

Nya, “Mari kita pergi ke seberang danau.” 36 Lalu mereka berangkat dan
meninggalkan orang banyak itu, denganmemakai perahu yang Yesus pakai
untuk mengajar. Ada juga perahu-perahu lain yang mengikuti mereka.
37 Tiba-tiba angin kencang dan ombak besar datang dan menghantam
perahu itu, sehingga perahu itu oleng dan airmasuk sampai hampir penuh.
38 Saat itu, Yesus sedang tidur di bagian belakang perahu dengan kepala
di atas bantal. Lalu murid-murid-Nya membangunkan Dia dan berkata,
“Guru, kenapa engkau tidak peduli?! Sebentar lagi kita akan tenggelamdan
binasa!”

39 Lalu Yesus bangun dan memerintahkan angin dan danau, “Berhenti
dan diamlah!” Saat itu juga angin kencang itu berhenti dan danau itu
menjadi tenang sekali. 40 Kemudian Dia berkata kepada mereka, “Kenapa
kalian gampang sekali menjadi takut! Sekarang sudah jelas bahwa kalian
belum percaya kepada-Ku!”

41Lalumerekamenjadi sangat takutdanhormatkepada-Nya, laluberkata
satu sama lain, “Wah, orangmacamapadia ini?!* Angin dandanaupun taat
perintahnya.”

5
Yesusmengusir roh-roh jahat dari orang Gerasa✡

1 Lalu Yesus dan murid-murid-Nya sampai di seberang danau, di daerah
sekitar kota Gerasa.* 2 Saat Yesus turun dari perahu, seorang laki-laki yang

§ 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
itulahyang samadengankerajaanAllah. ✡ 4:34 Mat. 8:18, 23-27; Luk. 8:22-25 * 4:41 Wah, orang
macam apa dia ini?! Secara harfiah, “Siapakah orang ini …” Ini bukan pertanyaan untuk mengenal
nama, tetapi artinya seperti diterjemahkan— yaitu sama dengan yang ditulis Matius di Mat. 8:27. Di
ayat ini, kata ganti untuk namaYesusmemakai 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.”
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dikuasai oleh roh jahat langsung menemui-Nya. Orang itu keluar dari gua-
gua pekuburan† yang ada di dekat pantai itu. 3Orang itu memakai gua-gua
pekuburan itu sebagai tempat tinggalnya dan dia sangat berbahaya. Orang-
orang Gerasa sering kali mengikat dia. Tetapi dia bisa terlepas biarpun
dia sudah diikat dengan rantai besi. 4 Waktu kaki dan tangannya diikat
dengan rantai besi, dia memutuskan rantai itu. Rantai yang di kakinya,
dibantingnya sampai hancur. Tidak ada seorang pun yang bisa menahan
dia. 5 Siang-malam orang itu berada di dalam gua-gua pekuburan itu dan
di bukit-bukit yang ada di sekitar situ. Dia sering berteriak dan melukai
badannya dengan batu.

6 Waktu dia melihat Yesus dari jauh, dia lari dan berlutut di hadapan-
Nya. 7-8 Lalu Yesus beberapa kali berkata kepada roh jahat itu, “Hei roh
jahat, keluar dari orang ini!” Lalu dengan suara keras orang itu berteriak,
“Yesus Anak Allah yang tertinggi, kenapa kamu‡ mengganggu saya? Saya
minta supaya kamu berjanji dengan nama Allah bahwa kamu tidak akan
menyiksa saya.”

9Lalu Yesus bertanya, “Siapa namamu?”
Setan-setanyangadadalamorang itumenjawab, “Batalion,§ karenakami

yang menguasai dia banyak sekali.” 10Dan setan-setan itu meminta Yesus
berulang kali supaya Dia tidakmengusir mereka keluar dari daerah itu.

11Waktu itu, di sisi bukit yang curam, ada sekelompok besar babi piara
yang sedang makan. 12 Jadi roh-roh jahat itu minta kepada Yesus, “Ijinkan
saja kami masuk ke dalam babi-babi itu.” 13Lalu Yesus setuju. Dan roh-roh
jahat itu langsung keluar dari orang itu lalu masuk ke dalam babi-babi itu.
Kemudian babi-babi itu lari dengan cepat, lalu terjun dari pinggir jurang ke
dalam danau danmati tenggelam. Jumlah babi itu kira-kira dua ribu ekor.

14Waktu para penjaga babi itu melihat apa yang terjadi, mereka semua
lari dan menceritakan kejadian itu di kota itu dan di sekitar daerah itu.
Lalu orang-orang yang mendengar berita itu pergi melihat apa yang sudah
terjadi. 15Waktumereka tiba di tempat Yesus berada,merekamelihat orang
yang dulu dikuasai oleh roh-roh jahat itu sedang duduk dengan tenang
dan dia sudah berpakaian. Pikirannya juga sudah sehat kembali. Melihat
kejadian itu mereka pun takut kepada Yesus. 16 Dan para penjaga yang
sudahmelihat sendiri kejadian itumenceritakannyakembali kepadaorang-
orang yang baru datang itu tentang apa yang sudah terjadi. 17 Sesudah itu,
merekameminta Yesus supaya pergi meninggalkan daerahmereka.

18 Pada waktu Yesus naik ke perahu, orang yang dulu dipanggil Batalion
berkali-kali meminta kepada Yesus supaya dia bisa ikut bersama dengan-
Nya. 19 Tetapi Yesus tidak setuju. Dia berkata kepada orang itu, “Pulanglah
dan ceritakanlah kepada keluargamu dan orang-orang di kampungmu
bagaimana Allah sudah mengasihi dan menolongmu.” 20 Lalu orang itu

† 5:2 gua-gua pekuburan Pada waktu itu orang Yahudi sering menguburkan mayat orang mati di
dalam gua atau di ruangan kecil yang digali di dalam gunung batu. Kejadian ini banyak berbicara
tentang hal-hal yang najis— roh jahat, kuburan, babi, dan daerah orang yang bukan Yahudi. Hal
ini semua dianggap najis oleh orang Yahudi. ‡ 5:7-8 kamu Huruf kecil dipakai di sini untuk
kata ‘kamu’, karena walaupun roh-roh jahat itu tahu bahwa Yesus adalah Anak Allah, mereka tidak
sesungguhnyamenghormati dan tundukkepada-Nya. BandingkanYak. 2:19. § 5:9 BatalionDalam
bahasa Yunani, namanya Legion. Pada waktu itu, yang disebut legion adalah satu batalion militer
yang jumlah anggotanya bisa sampai 6826.
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pergi ke provinsi Sepuluh Kota* dan dia menceritakan bagaimana caranya
Yesus menolong dia secara luar biasa. Dan semua orang yang menden-
garkan kesaksiannya itu menjadi heran.

Yesusmenyembuhkanperempuanyangsakit pendarahandanmenghidup-
kan anak perempuan Yairus✡

21 Sesudah itu, Yesus dan murid-murid-Nya menyeberang kembali ke
sebelah barat Danau Galilea. Waktu mereka tiba, banyak orang datang
mengelilingi Dia di pinggir danau. 22 Lalu ada seorang pemimpin rumah
pertemuan orang Yahudi yang bernama Yairus datang kepada-Nya. Waktu
dia melihat Yesus, dia langsung berlutut di kaki-Nya. 23 Dengan sungguh-
sungguh dia memohon kepada Yesus, “Anak kecil saya sakit parah dan
hampir mati. Bapa, tolong datang ke rumah saya! Letakkanlah tangan-Mu
padanya, supaya dia sembuh dan tidakmati.”

24 Lalu Yesus dan murid-murid-Nya pergi bersamanya. Tetapi waktu
mereka mau pergi, banyak orang mengikuti mereka bahkan sampai sal-
ing berdesakan di sekeliling Yesus. 25 Di situ juga ada perempuan yang
sudah dua belas tahun menderita sakit pendarahan. 26 Dia sudah meng-
habiskan semua uangnya untuk berobat ke banyak dokter. Tetapi mereka
tidak mampu menyembuhkannya. Melainkan pengobatan mereka sudah
membuat dia sangat menderita dan penyakitnya hanya semakin parah.
27 Perempuan itu sudah mendengar tentang Yesus. Jadi dia mengikuti
Yesus dari belakang bersama dengan orang banyak dan menyentuh jubah-
Nya. 28Dia melakukan itu karena pikirnya, “Kalau saya sentuh saja ujung
jubah-Nya, saya pasti sembuh.” 29 Saat dia melakukannya, pendarahannya
langsung berhenti, dan dia juga sadar bahwa penyakitnya sudah sembuh.

30 Yesus langsung merasakan bahwa ada kekuatan yang keluar dari diri-
Nya. Jadi Dia berbalik dan bertanya kepada orang banyak itu, “Siapa yang
baru saja menyentuh jubah-Ku?”

31 Lalu murid-murid-Nya menjawab, “Bapa lihat sendiri, begitu banyak
orang yang berdesak-desakan. Kenapa Bapa tanya siapa yang menyentuh
baju Bapa?”

32 Tetapi Yesus terus melihat dan mencari orang yang sudah menyentuh
baju-Nya. 33 Perempuan itu sudah menyadari bahwa dia sudah sembuh.
Lalu dengan gemetar dan takut† dia sujud di depan kaki Yesus danmencer-
itakan apa yang sudah dia lakukan. 34Kemudian Yesus berkata kepadanya,
“Anak-Ku, karena kamu percaya penuh kepada-Ku, kamumenjadi sembuh.
Sekarang pulanglah dengan hati yang tenang, karena kamu benar-benar
sudah sembuh dari penyakitmu itu.”

35Ketika Yesus masih berbicara dengan perempuan itu, ada orang-orang
yang datang dari rumah Yairus dan berkata kepadanya, “Anaknya Bapak
sudahmati. Jadi sekarang tidak perlumerepotkan Guru lagi. Percuma!”

* 5:20 provinsi Sepuluh Kota Secara harfiah “Dekapolis.” Nama Dekapolis berarti “sepuluh kota.”
Penduduk daerah ini adalah orang yang berbahasa Yunani yang sudah diizinkan oleh pemerintah
Roma untuk memiliki pemerintahan sendiri. (Masing-masing kota memiliki pemerintahan sendiri.)
Kebanyakan orang yang tinggal di sana adalah orang yang bukan Yahudi. ✡ 5:20 Mat. 9:1, 18-26;
Luk. 8:40-56 † 5:33 gemetardan takutPerempuan itu takutmengakuibahwadia sudahmenyentuh
Yesus karena menurut Hukum Taurat dan kebudayaan Yahudi, orang yang sakit perdarahan adalah
kotor dan najis, dan tidak boleh bersentuhan dengan orang sehat yang tidak najis (Im. 15:19-30).
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36 Memang Yesus mendengar apa yang mereka katakan kepada Yairus,
tetapi Dia tidak mau peduli. Lalu Dia berkata kepada Yairus, “Jangan takut.
Tetap saja percaya kepada-Ku.”

37 Dan Yesus tidak mengizinkan orang lain ikut bersama Dia, kecuali
Petrus dan dua bersaudara Yakobus dan Yohanes. 38Waktu mereka tiba di
rumah Yairus, mereka melihat orang-orang ribut karenamenangis dengan
suara keras. 39 Lalu Yesus masuk dan berkata kepada mereka, “Untuk apa
kalian ribut danmenangis! Anak itu tidakmati. Dia hanya tidur.”

40 Orang-orang itu menertawakan Dia. Tetapi Yesus menyuruh mereka
semua keluar. Dan Dia mengajak orang tua anak itu dan ketiga murid-
Nya masuk ke dalam kamar di mana anak itu berada. 41 Kemudian Yesus
memegang tangan anak itu dan berkata dalam bahasa mereka, “Talita
kum.” (Artinya, “Hai anak perempuan, Aku berkata kepadamu: Bangun-
lah!”) 42Anakperempuan itu langsungbangundanberjalan. Umur anak itu
duabelas tahun. Dan semuaorangyangberadadi situmenjadi heran sekali.
43Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka untuk menceritakan hal itu
kepada orang lain. Lalu Dia menyuruh orang tua anak itu untuk memberi
makanan kepadanya.

6
Yesus ditolak di desa asal-Nya

1Lalu YesusmeninggalkankotaKapernaumdankembali keNazaret, desa
asal-Nya. Murid-murid-Nya juga ikut bersama Dia. 2Pada Hari Sabat, Yesus
mulai mengajar di rumah pertemuanmereka. Banyak orangmerasa heran
sekali waktumendengar Diamengajar, lalumereka berkata satu sama lain,
“Kenapa sampai dia pikir dia bisa mengajar kita?! Apakah dia pernah
belajar dari orang lain? Siapa yang memberikan kuasa kepadanya untuk
melakukan banyak keajaiban? 3 Dia hanya tukang kayu yang kita kenal
itu!— anaknyaMaria, dan abangnya Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon. Dan
adik-adik perempuannya juga tinggal di sini bersama kita.” Karenamereka
sudah tahu siapa Dia, mereka tidakmau percaya kepada-Nya.

4Lalu Yesus berkata kepadamereka, “Dimana saja nabi selalu dihormati,
kecuali di tempat asalnya, di antara saudara-saudarinya dan keluarganya.”
5Karenamereka tidak percaya kepada-Nya, Yesus tidakmelakukan banyak
keajaiban di situ. Dia hanya meletakkan tangan-Nya pada beberapa orang
sakit saja dan menyembuhkanmereka. 6Yesus heran sekali, karena orang-
orang di kampung halaman-Nya sendiri tidak begitu percaya kepada-Nya.

Yesusmengutusmurid-murid-Nya✡
Lalu Dia pergi berjalan dari desa yang satu ke desa yang lain di sekitar

daerah itu untuk mengajar. 7 Kemudian Yesus memanggil kedua belas
murid-NyadatangkarenaDiamaumengutusmereka. Diamembagimereka
dalam enam kelompok— setiap kelompok dua orang. Lalu Diamemberikan
kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat. 8 Dia juga berpesan
kepada mereka, “Dalam perjalanan, setiap kalian tidak boleh membawa
apa-apa— baik itu makanan, tas, maupun uang. Kamu hanya boleh mem-
bawa tongkat.* 9Kamu boleh memakai sandal dan pakaian yang di badan
saja. Tidak bolehmembawa pakaian ganti.

✡ 6:6 Mat. 10:1, 5-15; Luk. 9:1-6 * 6:8 tongkat Tongkat dipakai untuk berjalan melintasi
bukit-bukit yang berbatu-batu. Tongkat juga dipakai sebagai senjata melawan binatang buas dan
penjahat.
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10 “Waktu kamu memasuki satu desa dan ada satu keluarga yang mener-
ima kamu untuk menginap di rumahnya, tinggallah di rumah itu saja
sampai kamu pergi meninggalkan desa itu. 11 Tetapi kalau kamu datang
ke desa lain dan orang-orang di situ tidak mau menerima kamu dan tidak
maumendengar apa yangkamuajarkan, tinggalkanlahdesa itu. Danwaktu
kamu berangkat, lepaskanlah kotoran kota itu dari kaki dan sandalmu
sebagai tanda peringatan kepadamereka.”†

12Lalumurid-murid-Nya itu pun pergi danmenyampaikan bahwa sudah
waktunya untuk bertobat. 13 Mereka juga mengusir banyak setan dari
orang-orang. Dan waktu murid-murid Yesus mengoleskan minyak zaitun‡
kepada orang sakit sebagai tanda berkat Allah, orang-orang sakit itu pun
menjadi sembuh.

Herodesmendengar tentang Yesus✡
14 Lalu, Raja Herodes— yaitu raja provinsi Galilea, mendengar tentang

Yesus, karena nama-Nya sudah terkenal di mana-mana. Pada waktu ini
terjadi, Herodes baru saja membunuh Yohanes Pembaptis.§ Jadi ada orang
yang berkata, “Yohanes Pembaptis sudah hidup kembali dari antara orang
mati, tetapi sekarang diamenyebut dirinya Yesus.* Karena itulahYesus bisa
membuat banyak keajaiban.” 15 Tetapi ada orang lain yang berkata, “Dia
adalah Nabi Elia— yang dulu terangkat ke surga dalam keadaan hidup, dan
sekarang dia kembali dan menyebut dirinya Yesus.” Tetapi ada juga yang
berkata, “Dia adalah seorang nabi yang baru, seperti nabi-nabi pada zaman
dulu.”

16WaktuHerodesmendengarhal itu, diaberkata, “Diapasti YohanesPem-
baptis! Dulu lehernya sudah dipotong oleh tentara saya atas perintahku.
Tetapi sekarang dia sudah hidup kembali!”

Bagaimana Yohanes Pembaptis dibunuh✡

† 6:11 lepaskanlah kotoran … peringatan … Secara harfiah, “kebaskan debu.” Pada waktu itu, sudah
menjadi kebiasaan orang Yahudi— kalau terpaksa melakukan perjalanan di daerah bangsa yang
bukan Yahudi, maka saat meninggalkan daerah itu, mereka harus membersihkan telapak kaki dan
pakaianmereka. Itu dilakukan karenamerekamenganggap bahwa orang-orang yang bukan Yahudi
dan tanahmereka adalah najis. Yesusmenyuruhmurid-murid-Nya untukmelakukan hal yang sama
juga kepada orang Yahudi yang menolak ajaran dari Allah. Dengan begitu, murid-murid-Nya sudah
menunjukkan bahwa Allah menganggap orang-orang yang keras kepala seperti itu najis. Itu juga
menjadi tanda bahwa mereka akan dihukum oleh Allah kalau mereka tidak bertobat. Lihat contoh
lain tentang hal ini di Kis. 18:6. ‡ 6:13 mengoleskan minyak … berkat Allah Murid-murid Yesus
hanya urapi bagian tertentu tubuhdari seseorang—mungkin bagian kepala, bukan semua tubuhnya.
Apayangdilakukanmurid-murid itubukanmemijat orang. Danyangdipakai adalahminyakzaitun—
bukan minyak gosok. Murid-murid-Nya tahu bahwa yang menyembuhkan orang adalah Allah—
bukan minyak itu. Minyak itu dipakai sebagai lambang dan peringatan bahwa Allah hadir dan
bekerja. Lihat juga Yakobus 5:14-15 dan catatan di ayat 14. ✡ 6:13 Mat. 14:1-2; Luk. 9:7-9
§ 6:14 baru saja membunuh Yohanes Pembaptis Informasi ini— yang nantinya akan diceritakan
Markus di ayat 17-28, sudah diketahui oleh para pembaca pertama. Ini diungkapkan di sini untuk
membantu pembaca sekarang mengerti ayat 14-16. * 6:14 menyebut dirinya Yesus Tidak lama
sesudah Yohanes dibunuh, tiba-tiba nama Yesus menjadi terkenal sebagai orang yang membuat
banyak keajaiban. Jadi beberapa orang yang belum pernah melihat atau mengenal Yesus berpikir
bahwa mungkin Yohanes sudah kembali langsung dari surga dan menyebut dirinya dengan nama
baru. Pada zamanYesus, ada banyak orang lain yang juga bernamaYesus. NamaYesus dalambahasa
Yunani adalah sama dengan nama Yosua dalam bahasa Ibrani. Kedua nama itu berarti “Yahweh
Penyelamatku.” ✡ 6:16 Mat. 14:3-12
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17-18 Jauh sebelum peristiwa itu, Herodes sudah merampas Herodiana,†
istri adiknya sendiri, Filipus. Yohanes Pembaptis sudah menegur dia
berulang-ulang, “Menurut Hukum Taurat kamu tidak boleh kawin den-
gan istri adikmu itu.”‡ Karena itu Herodes menyuruh tentaranya un-
tuk menangkap Yohanes dan memasukkan dia ke dalam penjara dalam
keadaan terikat dengan rantai besi. 19 Karena alasan itu juga, Herodiana
menyimpandendam terhadapYohanes Pembaptis, danberusahamengatur
rencana untukmembunuh dia. Tetapi Herodiana tidak bisamelakukan itu,
20karenaRajaHerodes tidakmemberi izin karenadia takut kepadaYohanes
Pembaptis. Herodes sadar bahwa Yohanes adalah orang suci dan benar di
mata Allah. Dia juga senang mendengar ajaran dari Yohanes, walaupun
ajarannya selalu membuat dia merasa kuatir.

21 Akhirnya Herodiana mendapat kesempatan yang dia inginkan itu—
yaitu waktu mereka merayakan hari ulang tahun Herodes. Pada pesta
makan itu, Herodes mengundang pegawai-pegawai besar, kepala tentara,
termasuk juga orang-orang penting yang ada di Galilea. 22Dalam pesta itu
anak perempuan dari Herodiana menari di hadapan Herodes dan semua
tamunya. Mereka semua sangat senang melihat dia menari. Jadi Herodes
langsung berjanji kepada dia, “Kamu bolehminta apa saja yang kamumau,
aku akan berikan kepadamu.” 23Herodes juga bersumpah kepada dia, “Aku
akan berikan apa saja yang kamu minta, biarpun itu setengah dari kuasa
yang aku punya atas kerajaan ini.”

24 Lalu perempuan itu keluar dan bertanya kepada ibunya, “Apa yang
sebaiknya akuminta?”
Dan ibunya berkata, “Kamuminta kepala Yohanes Pembaptis.”
25 Langsung anak perempuan itu kembali dengan cepat kepada Raja

Herodes danberkata, “Akuhanyameminta— sekarang juga, kepala Yohanes
Pembaptis ditaruh di atas piring besar dan dibawa kemari!”

26Waktu Herodes mendengar permintaan itu dia sangat menyesal, tetapi
dia tidak bisa menolak permintaan perempuan itu, karena dia sudah
bersumpah di hadapan semua tamunya. 27 Jadi Herodes langsung menyu-
ruh seorang tentara pergi untukmemotong danmembawa kepala Yohanes.
Tentara yang disuruh itu adalah orang yang selalu ditugaskan untuk mem-
bunuh orang yang dihukummati. Jadi dia pergi ke penjara dan memotong
leher Yohanes Pembaptis, 28danmembawa kepalanya di atas sebuah piring
besar, lalu diberikan kepada perempuan itu. Dan perempuan itu punmem-
berikannyakepada ibunya. 29Waktupengikut-pengikut YohanesPembaptis
mendengar berita itu,mereka pergi ke penjara untukmengambilmayatnya
dan dikuburkan.

Yesusmemberi makan kepada lima ribu orang lebih✡
30 Waktu murid-murid yang diutus Yesus itu kembali dan berkumpul

bersama Dia, mereka menceritakan semua yang sudah mereka lakukan
dan ajarkan. 31 Tetapi waktu itu orang-orang terus berdatangan ke tempat
itu. Oleh karena itu Yesus dan murid-murid-Nya tidak mempunyai waktu

† 6:17-18 Herodiana Nama ini sering ditulis dalam penerjemahan bahasa Indonesia sebagai “Hero-
dias.” Pengejaan Herodiana dipilih supaya nyata bahwa ini nama perempuan. ‡ 6:17-18 Hukum
Taurat … istri adikmu itu Allah melarang seorang laki-laki kawin atau berhubungan seks dengan
istri saudaranya (Im. 18:16; 20:21), kecuali saudaranya itu sudah mati dan tidak mempunyai anak.
Kemudian saudaranya boleh mengawini janda itu untuk mendapatkan keturunan, dan anak yang
lahir dalam perkawinan mereka itu dianggap anak dari saudaranya yang sudah mati itu (Ul. 25:5-6;
Mrk. 12:18-27). ✡ 6:29 Mat. 14:13-21; Luk. 9:10-17; Yoh. 6:1-14
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sedikitpununtuk istirahat—biarpunhanyasebentar sajauntukmakan. Jadi
Yesus berkata kepada mereka, “Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi,
supaya kita bisa beristirahat di sana.”

32 Maka mereka pergi naik perahu ke tempat yang sunyi. 33 Tetapi
ada banyak orang yang melihat Yesus dan murid-murid-Nya naik perahu.
Dan tanpa diberitahukan, orang-orang itu sudah menebak ke mana tujuan
mereka. Jadi orang-orang itu berjalan kakimengikutimereka. Orang-orang
lain dari kota-kota di daerah itu yang mendengar, juga lari ikut bersama
mereka. Jadi orang-orang sampai lebih dulu di tempat itu dari pada Yesus
dan murid-murid-Nya. 34 Waktu Yesus turun dari perahu, Dia melihat
banyak sekali orang sudah berkumpul di situ. Dan Dia merasa kasihan
kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak punya gembala.
Lalu Dia mulai mengajar banyak hal kepadamereka.

35Ketika hari mulai gelap, murid-murid-Nya datang dan berkata kepada-
Nya, “Sekarang hari sudah mulai gelap, dan tempat ini adalah daerah
terpencil. 36 Jadi lebih baik kita menyuruh mereka pergi ke rumah-rumah
dan desa-desa yang ada di dekat sini untukmembeli makanan.”

37Tetapi Yesus berkata kepadamurid-murid-Nya, “Kalian saja yangmem-
beri makan kepadamereka!”
Tetapi kedua belas murid membalas, “Tidak mungkin kami membeli

makanan untuk orang sebanyak ini! Kalau kami bekerja satu bulan
mungkin kami bisa mendapat uang yang cukup,§ lalu membeli makanan
untuk mereka.” 38 Lalu Yesus bertanya, “Berapa roti yang kalian punya?
Coba pergi lihat.”
Sesudahmelihat, merekamenjawab “Ada lima roti dan dua ikan.”
39 Kemudian Yesus menyuruh orang banyak itu duduk berkelompok-

kelompok di atas rumput. 40 Dan orang banyak itu duduk dalam banyak
kelompok. Setiap kelompok ada yang lima puluh orang, dan ada juga yang
seratus orang.

41 Lalu Yesus mengambil lima roti dan dua ikan itu, memandang ke
langit dan mengucap syukur kepada Allah untuk makanan itu. Kemudian
Dia menyobek-nyobek roti itu dan menyuwir-nyuwir ikan itu, lalu Dia
berikan kepada murid-murid-Nya secara berulang-ulang sambil mereka
bagi-bagikan kepada orang banyak itu. 42 Sesudah orang banyak itu makan
sampai kenyang, 43 maka murid-murid-Nya mengumpulkan sisa roti dan
ikan sebanyak dua belas keranjang. 44 Jumlah orang yang ikut makan kira-
kira lima ribu orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak.

Yesus berjalan di atas air✡
45Sesudah itu Yesus langsungmenyuruhmurid-murid-Nya naik ke dalam

perahu mendahului Dia ke kampung Betsaida, di seberang danau, semen-
tara itu Dia menyuruh orang banyak itu pulang. 46 Sesudah itu, Yesus pergi
seorang diri ke bukit untuk berdoa.

47Ketika hari sudahmalam, murid-murid-Nya yang ada di dalam perahu
itu sudah berada di tengah danau, sedangkan Yesus masih ada di darat.
48 Dia sudah melihat mereka susah mendayung perahu karena melawan
anginkencang. Laluwaktumasihpagi-pagibuta,Diadatangkepadamereka

§ 6:37 bekerja satu bulan … uang yang cukupmenerjemahkan “200 dinar.” Dinar adalahmata uang
Romawi yang dibuat dari perak asli. Pada waktu itu, satu dinar adalah upah seorang pekerja dalam
satu hari. Jadi 200 dinar adalah sejumlah uang yang cukup besar, sama dengan gaji 200 orang dalam
satu hari, atau 12 orang yang kerja satu bulan. ✡ 6:44 Mat. 14:22-32; Yoh. 6:15-21
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dengan berjalan di atas air, dan Dia seperti sengaja mau melewati mereka.
49-50Waktu mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mereka merasa takut
dan berteriak, karenamereka sangka Dia adalah hantu.
Tetapi Dia berkata kepada mereka, “Kuatkanlah hatimu! Ini Aku. Jan-

gan takut.” 51 Ketika Yesus naik ke dalam perahu itu, maka angin pun
langsung berhenti. Dan mereka sangat heran. 52 Mereka juga masih
belum mengerti tentang keajaiban yang Yesus perbuat pada waktu Dia
memberikanmakanan kepada lima ribu orang hanya dengan lima roti dan
dua ikan. Mereka sulit mengerti, karena hati dan pikiran mereka masih
tertutup.

Yesusmenyembuhkan banyak orang di Genesaret
53-54 Sesudah Yesus dan murid-murid-Nya tiba di kampung Genesaret,

waktu mereka turun dan mengikat perahu, orang-orang di situ langsung
tahu bahwa Dia adalah Yesus. 55 Lalu orang-orang di situ berlari ke setiap
daerah itu untukmenyampaikan bahwaYesus sudah kembali. Lalumereka
membawa orang-orang sakit di atas kasur ke tempat di mana saja mereka
mendengar Yesus berada. 56 Jadi kalau Yesus ada di satu kota, kampung,
atau rumah di luar kampung, maka mereka membawa orang-orang sakit
ke tempat umum yang terdekat. Mereka meminta kepada-Nya supaya Dia
mengizinkan orang-orang sakit itu menyentuh ujung jubah-Nya saja. Dan
semua orang yangmenyentuh-Nyamenjadi sembuh.

7

Peraturan-peraturan nenek moyang orang Yahudi berlawanan dengan
ajaran Allah✡

1 Pada suatu hari orang-orang dari golongan Farisi dan ahli-ahli Taurat
datang dari Yerusalem dan berkumpul bersama Yesus. 2 Mereka mem-
perhatikan beberapa murid Yesus sedang makan tanpa mengikuti adat
Yahudi— yaitu mereka tidak membasuh tangannya sebelum makan sesuai
dengan aturan dari nenekmoyangmereka.* Karena itumenurut pendapat
merekamurid-murid Yesus sudahmenjadi najis di hadapanAllah. 3Karena
memang semua orang Yahudi mengikuti aturan-aturan nenek moyang,
sedangkan orang-orang dari golongan Farisi sangat kuat berpegang kepada
semua peraturan itu. Mereka tidak boleh makan sebelum membasuh
tangannya sesuai dengan aturan itu. 4Dan kalau pulang dari pasar, mereka
harus mandi dengan cara khusus sebelum mereka makan. Banyak juga

✡ 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 sesudahdipakaiuntukpekerjaan sehari-hari. Menurut adatYahudi, ‘tanganbiasa’dianggapnajis
dan harus dikuduskan lagi sebelummakan. Kata yang berarti ‘membasuh’ berarti belummelakukan
adat pembersihan— yaitu menyiram tangan dengan air. Jadi di ayat ini, masalahnya adalah adat
dari nenekmoyangYahudi—bukankarena tanganmurid-muridYesuskotor atauperludicuci dengan
sabun, dan bukan karenamerekamelanggar Hukum Taurat.
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aturan lain dari nenek moyang mereka, dan semua aturan itu mereka
lakukan, seperti caramencuci gelas, cerek, dan alat-alat dapur lainnya.†

5 Lalu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bertanya kepada Yesus,
“Kenapa murid-muridmu‡ tidak mengikuti aturan nenek moyang kita?—
karenamerekamakan tanpamembasuh tangan lebih dahulu.”

6 Tetapi Yesus menjawab, “Benarlah apa yang Nabi Yesaya katakan ten-
tangkalianyanghanyaberpura-pura sebagai orangbaikwaktudiamenulis:
‘Bangsa ini menghormati Aku dengan kata-kata saja,

bukan dengan hati mereka. 7Percuma saja merekamenyembah Aku,
karena mereka mengajar orang untuk mengikuti peraturan-peraturan
yang dibuat olehmanusia saja,

dan bukan peraturan-peraturan-Ku.’ ”✡
8 Lalu Yesus berkata lagi, “Kalian sudah meninggalkan perintah-perintah
Allah hanya demi untukmengikuti peraturanmanusia saja.”

9 Lalu Dia berkata lagi kepada mereka, “Kalian sudah menjadi pintar
sekali dengan cara kalian berpura-pura saja mengikuti perintah-perintah
Allah! Tetapi sebenarnya kalian hanya mengikuti aturan-aturan yang dia-
jarkan oleh nenek moyang kalian. 10 Sebagai contoh, dalam Hukum Taurat
tertulis ‘Hormatilah ibudanbapakmu. Dankalau adaorang yangmenghina
ibu atau bapaknya, dia harus dihukummati.’✡ 11Tetapi kalianmengajarkan
bahwa kita tidak perlu taat kepada ibu dan bapak kita dalam hal ini: Kalau
seseorangberkatakepadaorang tuanya, ‘Apayang seharusnya sayaberikan
kepada Ibu dan Bapak, tidak bisa saya berikan lagi, karena saya sudah
berjanji untuk memberikannya kepada Allah.’ 12 Dengan begitu kalian
mengajarkanorang lainuntuk tidak lagimenolongorang tuamereka. 13 Jadi
dengan tetapmengikuti peraturan yang diajarkan oleh nenekmoyang kita,
kalian tidak lagi mengikuti Sepuluh Hukum yang berasal dari Allah. Dan
masih ada banyak lagi hal yang seperti itu yang kalian lakukan.”

Hal-hal yangmembuat kalianmenjadi najis di mata Allah✡
14LaluYesusmemanggil orangbanyak itu lagi danberkata, “Kalian semua

dengarkanlah Aku dan usahakanlah supaya kalian mengerti. 15-16 Apa
saja yang masuk ke dalam tubuh kalian masing-masing tidak membuatmu
menjadi najis di hadapan Allah. Sebaliknya apa yang keluar dari dalam
dirimu itulah yangmenentukan kamu najis atau tidak di hadapan Allah!”§

17Waktu Yesusmeninggalkan orang banyak itu danmasuk ke dalam satu
rumah, murid-murid-Nya bertanya kepada Dia tentang arti dari perkataan
itu. 18 Lalu Yesus berkata, “Kenapa kalian sampai begitu sulit mengerti
juga?!— waktu Aku berkata, ‘Apa saja yang masuk ke dalam tubuh kalian
masing-masing melalui mulutmu tidak menjadikan kamu kotor dan najis
† 7:4 Perbedaan salinan SesudahMarkusmenulis buku ini, adabanyakorang lain yangmenulis sali-
nannyauntukmemperbanyakbuku ini. Ada salinankunoyangmenambah “tempat-berbaring”pada
akhir ayat ini. Tempat berbaring adalah seperti tempat tidur yang rendah dan tidak lebar, yang pada
zaman itu dipakai untuk berbaring ketika makan di meja rendah. Kata yang diterjemahkan ‘cuci’ di
sini sama dengan kata ‘membaptis’. Menurut adat pembersihan agama Yahudi, barang-barang besar
juga dapat dibersihkandengan ‘membaptis’. Walaupunpada awalnya kata ini berarti ‘rendam’, pada
perkembangannya kata ini juga dipakai dengan arti ‘siram’ atau ‘mengadakan pembersihan secara
agama’. ‡ 7:5 -mu Di ayat ini, kata ganti untuk nama Yesus memakai huruf kecil, karena yang
berbicara bukan orang yang percaya bahwa Dia adalah Anak Allah. ✡ 7:7 Yes. 29:13 ✡ 7:10
Kel. 20:12; 21:17; Ul. 5:16 ✡ 7:13 Mat. 15:10-20 § 7:15-16 Perbedaan salinan Ada salinan kuno
InjilMarkus yangmenambahkata-kata ini yang terhitung sebagai ayat 16: LaluYesusberkata kepada
mereka begini, “Buat apa telingamu itu?! Dengarlah itu!”
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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 jenismakanan
apa pun itu tidak bisa menjadikan manusia kotor dan najis di hadapan
Allah. Semua jenismakananhalal.) 20“Tetapi yangmembuat kamumenjadi
najis atau tidak di hadapan Allah adalah hal-hal yang berasal dari dalam
dirimu! 21-22Karena dari dirimulah— yaitu dari hati dan pikiranmu, berasal
segala macam keinginan ini:
mencuri, membunuh,
melakukan hubungan seks sebelum nikah, berzina,
atau suka perbuatan hawa nafsu yang lain.
Juga iri hati, rakus,
suka berbuat jahat, sukamenipu orang,
sukamenghina orang lain, sombong,
dan keras kepala.*
23Semua hal yang jahat itu datangnya dari dalamhati dan pikiranmanusia,
dan itulah yang menentukan kalau kamumenjadi najis atau tidak di hada-
pan Allah.”

Yesusmenguji hati seorang ibu yang bukan orang Yahudi✡
24 Lalu Yesus meninggalkan tempat itu dan pergi ke daerah Tirus. Di

situ Yesus masuk ke satu rumah dan Dia tidak ingin orang lain tahu bahwa
Dia berada di situ. Tetapi karena Dia sudah dikenal di mana-mana, Dia
tidak bisa menyembunyikan diri. 25 Di situ ada seorang ibu yang anak
perempuannya sedang kerasukan roh jahat. Waktu ibu itu mendengar
berita bahwa Yesus sudah datang, dia langsung datang dan berlutut di kaki
Yesus. 26 Ibu itu bukan orang Yahudi. Dia berasal dari daerah Fenisia
di provinsi Siria, dan dia berbahasa Yunani. Dia memohon kepada Yesus
untukmengusir setan itu dari anaknya.

27TetapiYesusberkatakepadanya, “KamubukanorangYahudi. Jadi kalau
Akumenolongmu, itu sama seperti orang yang membuang makanan anak-
anaknya kepada anjing. Biarlah mereka duluan diberikan makanan dan
makan sampai puas.”

28 Tetapi ibu itu menjawab, “Benar, Pak. Biar anak-anak Yahudi makan
sampai puas. Dan biasanya anjing-anjing boleh makan sisa-sisa makanan
yang tidak dimakan oleh anak-anak.”

29 Lalu Yesus berkata, “Karena jawabanmu seperti itu, Ibu boleh pulang.
Sekarang setan itu sudah keluar dari anakmu.” 30 Lalu ibu itu pulang dan
melihat anaknya berbaring dengan tenang di tempat tidurnya, karena roh
jahat itu sudah keluar dari dia.

Yesusmenyembuhkan orang tuli dan yang sulit berbicara
31 Sesudah itu Yesus dan murid-murid-Nya meninggalkan daerah Tirus.

Mereka berjalan melalui kota Sidon dan pergi ke daerah di dekat Danau
Galilea yang disebut Sepuluh Kota. 32 Di situ ada beberapa orang sedang
membawa seseorang kepada Yesus. Orang itu tuli dan sulit berbicara.
Mereka memohon kepada Yesus untuk meletakkan tangan-Nya ke atas
orang itu supaya dia sembuh.

33 Lalu Yesus mengajak orang itu untuk menjauh dari orang banyak,
sehingga mereka hanya berdua saja. Pertama-tama Yesus memasukkan
salah satu jari kiri dan jari kanan-Nya ke dalam telinga kiri dan telinga

* 7:21-22 daftardosaSupaya lebihenakdibaca, urutandosa-dosa ini diubah. ✡ 7:23 Mat. 15:21-28
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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 sepertimaumempersiapkan diri untukmengerjakan sesuatu yang
berat,† lalu Dia berkata ke telinga orang itu, “Efata.” Dalam bahasa 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 siapa pun. Tetapi semakin dilarang-Nya, semakin bertambah se-
mangat mereka memberitakan hal-hal yang Yesus lakukan itu. 37 Semua
orang yang mendengar hal itu menjadi sangat heran dan berkata, “Segala
sesuatu yang Yesus lakukan hebat sekali, sampai Dia juga bisa menyem-
buhkan orang tuli dan bisu!”

8
Yesusmemberi makan kepada empat ribu orang lebih✡

1 Pada hari yang lain, banyak orang datang kembali dan berkumpul
bersama Yesus. Mereka tidak mempunyai makanan, jadi Yesus memanggil
murid-murid-Nya dan berkata, 2 “Aku merasa kasihan sekali kepada orang
banyak ini, karena sudah tigaharimereka tinggal dengan-Ku. Dan sekarang
mereka tidak punya makanan lagi. 3Kalau Aku menyuruh mereka pulang
dalamkeadaan lapar,mereka bisa pingsan di jalan, karena ada yang datang
dari jauh.”

4 Tetapi murid-murid-Nya menjawab, “Wah! Kenapa Bapak berkata
begitu?! Tidakmungkinkitamemberikanmakanankepadaorang sebanyak
ini di padang gurun yang seperti ini!”

5 Lalu Yesus bertanya kepada mereka, “Ada berapa roti yang kalian
punya?”
Jawabmereka, “Tujuh saja.”
6Yesusmenyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Diamengambil ketu-

juh roti itu dan bersyukur kepada Allah. Lalu Diamenyobek-nyobek roti itu
dan berulang-ulang memberikan kepada murid-murid-Nya. Lalu mereka
membagi-bagikannya kepada orang banyak itu. 7Mereka juga mempunyai
beberapa ikan kecil. Jadi Yesus bersyukur kepada Allah atas ikan itu lalu
menyuruh murid-murid-Nya untuk membagi-bagikannya. 8Orang banyak
itu makan sampai kenyang. Sesudah itu, mereka mengumpulkan semua
sisa makanan itu, dan sisanya tujuh keranjang besar penuh. 9Orang-orang
yang makan itu kira-kira empat ribu. Sesudah itu Yesus menyuruh mereka
pulang. 10LaluYesus danmurid-murid-Nya langsungnaik perahudanpergi
ke daerah Dalmanuta.

Kelompok Farisi menyuruh Yesus untukmelakukan keajaiban✡
11Lalu orang-orangFarisi datangdanmulai berdebat denganYesus. Sebe-

narnya mereka sedang mencari alasan untuk menyalahkan Dia. Karena
itumerekamenyuruhDiamelakukan keajaiban sebagai tanda bukti bahwa
Allah yang sudahmengutus Dia.
† 7:34 bernapas panjang … menerjemahkan satu kata dalambahasa Yunani yang berarti ‘keluarkan
napas panjang’, atau ‘bernapas keras dengan bunyi’. Dengan bernapas seperti itu, Yesus menun-
jukkanbahwaDia sedang tersinggungataumenghadapi sesuatu yangberat (Mrk8:12), ataumungkin
maksudnya di ayat ini adalah bahwa Dia sedang membuat sesuatu yang sangat ajaib. ✡ 8: Mat.
15:32-39 ✡ 8:10 Mat. 16:1-4
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12 Waktu Yesus mendengarnya, Dia merasa tersinggung* dalam hati-
Nya, lalu berkata, “Tidak pantas orang-orang keras kepala seperti kalian†
menyuruh-Ku membuat keajaiban sebagai tanda bukti! Aku sama
sekali tidak akan membuat keajaiban untuk orang-orang seperti kalian!”
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✡

14Pada waktu itu, murid-murid Yesus lupa membawa makanan. Mereka
hanya mempunyai satu roti saja di dalam perahu. 15 Lalu Yesus memberi-
tahu mereka, “Hati-hati, jangan sampai kalian terkena ragi‡ dari kelompok
Farisi dan teman-teman Raja Herodes.”

16 Mereka tidak mengerti apa yang Yesus katakan, jadi mereka saling
berkata begini, “Dia berkata begitu karena kita lupa membawa roti yang
cukup.” 17 Tetapi Yesus sudah tahu apa yang mereka bicarakan. Lalu Dia
berkata kepadamereka, “Kenapa kalian sampai bicara tentang kekurangan
roti! Seharusnya kalian sudah bisa mengerti! Kalian ini terlalu keras
kepala!§ 18Kalian punya mata dan telinga— bukan?! Kalau begitu kenapa
sampai kalian tidak bisa melihat atau mendengar?! Bagaimana kalian
sampai bisa lupa kejadian yang kalian sendiri saksikan?! 19 Waktu Aku
menyobek-nyobek lima roti untukmemberikannyakepada lima ribuorang,
ada berapa keranjang penuh sisa roti yang kalian kumpulkan?”
Lalumerekamenjawab, “Dua belas.”
20 “Dan waktu Aku menyobek-nyobek tujuh roti untuk memberinya

kepada empat ribu orang, ada berapa keranjang besar sisa roti yang kalian
kumpulkan?”
Danmerekamenjawab “Tujuh keranjang penuh.”
21 Lalu Dia berkata lagi kepada mereka, “Apakah kalian masih belum

mengerti?”*
Yesusmembuat si buta di Betsaida bisamelihat

22Waktu Yesus dan murid-murid-Nya sampai ke kampung Betsaida, ada
beberapa orang yang menuntun si buta kepada Yesus. Lalu mereka memo-
hon dengan sangat kepada Yesus supaya Diamenjamah si buta itu sehingga
dia bisa melihat. 23Lalu Yesus memegang tangan si buta itu danmenuntun
dia keluar dari kampung. Sesudah itu Yesus mengoleskan ludah-Nya pada
kelopak mata orang itu lalu menaruh tangan-Nya di atas matanya dan
bertanya, “Apakah kamu sudah bisa melihat sesuatu sekarang?”

24Waktu dia melihat ke sekelilingnya, dia berkata, “Ya, saya bisa melihat
orang-orang, tetapi kelihatan seperti pohon-pohon yang berjalan.”

* 8:12 tersinggung menerjemahkan satu kata yang berarti ‘keluarkan napas panjang’, atau ‘berna-
pas keras denganbunyi’. Denganbernapas semacam itu, YesusmenunjukkanbahwaDia sedang ters-
inggung ataumenghadapi sesuatu yang berat. † 8:12 orang-orang keras kepala…menerjemahkan
‘angkatan ini’ atau ‘orang-orang zaman ini’. Kata ini menunjukkan bahwa Yesus tersinggung karena
mereka sudah menyaksikan banyak keajaiban yang lain tetapi tetap tidak percaya kepada-Nya.
✡ 8:13 Mat. 16:5-12 ‡ 8:15 ragi Dalam kiasan orang Yahudi, mereka samakan ragi dengan dosa,
karena waktu ragi diisi dalam adonan roti, adonan itu mengembang. 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 atau mengerti? Apakah hati kalian sudah menjadi keras?” * 8:21
belummengerti Maksud Yesus di ayat ini dijelaskan olehMatius. Lihat Mat. 16:12.
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25 Lalu Yesus meletakkan tangan-Nya lagi pada kelopak mata orang itu,
dan waktu si buta berusaha untuk melihat, dia sudah bisa melihat den-
gan jelas. 26 Lalu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya, tetapi Yesus
melarang dia untukmelewati kampung itu.

Petrus berkata bahwa Yesus adalah Raja Penyelamat✡
27Sesudah ituYesusdanmurid-murid-Nyapergi ke kampung-kampungdi

sekitar daerah kota Kaisarea Filipi. Dalam perjalanan Dia bertanya kepada
mereka, “Kata orang, Aku ini melayani dengan jabatan seperti siapa?”†

28 Mereka menjawab, “Ada yang mengatakan bahwa Engkau sebagai
pengganti Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan bahwa Engkau
Nabi Elia yang sudah datang kembali. Dan yang lainnya lagi mengatakan
bahwaEngkau adalah salah satu dari nabi zamandahulu yang sudah hidup
kembali.”

29 Lalu Dia bertanya lagi kepada mereka, “Tetapi bagaimana pendapat
kalian tentang Aku?”
Petrus menjawab, “Engkau adalah Kristus‡ yang sudah Allah janjikan.”
30Dengan keras Yesus melarang mereka untuk memberitahukan kepada

siapa pun tentang jabatan-Nya itu.
Yesusmulai mengajar bahwaDia akanmenderita dan dibunuh✡

31 Sesudah itu Yesus mulai mengajar murid-murid-Nya bahwa— sebagai
Anak Manusia, Dia sudah ditentukan Allah untuk banyak menderita dan
ditolak olehpemimpin-pemimpinYahudi, imam-imamkepala, danahli-ahli
Taurat. Dan Dia juga memberitahukan, “Sesudah Aku dibunuh, Aku akan
hidupkembali dari kematianpadahari yang ketiga.” 32Diamengajarkan itu
dengan jelas kepada mereka. Tetapi Petrus berpikir bahwa tidak mungkin
Raja Penyelamatmenderita, jadi diamenarik Yesus ke samping supaya bisa
berbicara secara pribadi dan mulai menegur Dia, “Guru tidak boleh bicara
begitu!”

33 Tetapi Yesus berbalik dan memandang murid-murid-Nya, lalu mene-
gur Petrus, “Pergilah dari hadapan-Ku, hei Iblis! Karena apa yang kamu
pikirkan tidak berasal dari Allah tetapi dari manusia!”

Tekadmenjadi pengikut Yesus✡
34 Sesudah itu Yesus memanggil orang banyak yang sedang mengikuti

Dia dan murid-murid-Nya, lalu Dia berkata kepada mereka, “Setiap orang
yangmaumengikut Aku, dia harusmeninggalkan kepentingannya sendiri§
dan mengikut Aku terus dengan pikiran seperti ini, ‘Sampai mati pun—
bahkan sampai mati disalibkan,* saya tidak akan mundur!’ 35 Karena
setiap orang yang berusaha untuk mempertahankan nyawanya tetap akan
mati juga. Tetapi orang yang mati dibunuh karena mengikut Aku atau
karena memberitakan Kabar Baik tentang Aku, dia akan hidup selama-
lamanya. 36 Pikirkanlah ini: Apa gunanya kamu menjadi begitu kaya
sehingga semua harta dunia ini menjadi milikmu lalu langsung mati tanpa
mempunyaihidupyang selama-lamanya? 37Sesudahmati, kamumau tukar
✡ 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 untukmenanyakan tentang nama-Nya, karena tentu
jawaban mereka adalah, “Semua orang tahu nama-Mu Yesus.” Bandingkan Mrk. 6:14-16. ‡ 8:29
Kristus Lihat catatan diMrk. 1:1. ✡ 8:30 Mat. 16:21-28; Luk. 9:22-27 ✡ 8:33 Mat. 10:37-39; Luk.
14:25-33 § 8:34 tinggalkankepentingannyasendiri Secaraharfiah, “menyangkaldirinya.” Maksud
perkataan Yesus ini dijelaskan di Mat. 10:37-39 dan Luk. 25-33. * 8:34 sampai mati disalibkan
Secara harfiah, “dia harus memikul salib untuk dirinya sendiri.”
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harta apa dengan Allah lagi?— supaya kamu diperbolehkan hidup kembali.
Tidakmungkin— bukan?! 38Manusia zaman sekarang sudah semakin jahat
dan tidak setia kepada Allah. Jadi waktu kalian hidup di antara mereka,
janganmalu untukmengaku, ‘Saya pengikut Yesus dan ajaran-Nya.’ Karena
siapa yang malu mengakui Aku, Aku juga tidak akan mengakui dia sebagai
pengikut-Ku waktu Aku datang sebagai Anak Manusia dalam kemuliaan
Bapa-Ku dan bersama dengan paramalaikat surgawi.”

9
1 Lalu Yesus berkata kepada mereka, “Apa yang Aku katakan ini benar:

Beberapa orang dari antara kalian yang ada di sini tidak akanmati sebelum
melihat saatnya Allah mulai mendirikan kerajaan-Nya dengan kuasa di
dunia ini.”*

Yesus kelihatan bercahaya di atas gunung✡
2 Enam hari kemudian, Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes

naik ke gunung yang tinggi untukmenyendiri. Lalumereka bertigamelihat
tubuh dan pakaian Yesus berubah. 3Pakaian-Nya menjadi putih sekali dan
berkilau-kilau. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisamembuat kain
seputih itu. 4Tiba-tiba ketiga murid itu melihat Nabi Elia dan Musa sedang
bercakap-cakap dengan Yesus.

5Lalu Petrus berkata kepada Yesus, “Wah, Guru, indah sekali kita berada
di sini! Kami akan membuat tiga pondok di sini— satu untuk Engkau, satu
untuk Musa, dan satu lagi untuk Elia.” 6 Petrus berkata seperti itu karena
dia tidak tahu kata apa yang tepat dia ucapkan, karena dia dan keduamurid
yang lainmerasa takut sekali.

7 Tetapi pada saat itu juga awan pun turun dan menutupi mereka. Lalu
dari awan itu ada suara yang berkata, “Inilah Anak-Ku yang sangat Ku-
kasihi. DengarkanlahDiabaik-baik.” 8Tiba-tibamereka tidakmelihatorang
lain lagi bersamamereka— kecuali Yesus sendiri.

9 Sementara mereka sedang turun dari gunung itu, Yesus melarang
mereka, “Jangan menceritakan apa yang sudah kalian lihat di atas gunung
ini, sampai Anak Manusia— yaitu Aku, hidup kembali dari kematian.”
10Merekamenaati apa yangYesusperintahkan itu, tetapi kemudianmereka
saling bertanya-tanya satu sama lain tentang apa yang Yesus maksudkan
dengan “hidup kembali dari kematian.”

11Hari itu juga mereka bertanya kepada Yesus, “Kenapa para ahli Taurat
mengajarkan bahwaNabi Elia harus datang lebih dulu sebelumRaja Penye-
lamat tiba?”†

12 Jawab Yesus, “Benar, seharusnya Elia datang lebih dulu untuk mem-
persiapkan semua hal sebelum Anak Manusia datang. Tetapi Firman Allah
jugamenuliskan, ‘AnakManusia sudahditetapkanuntukbanyakmenderita
dan dihina orang.’ 13 Tetapi Aku berkata kepada kalian bahwa Elia sudah

* 9:1 Ayat 1Waktu Yesus menyembuhkan orang-orang sakit, hal itu menunjukkan bahwa kerajaan
Allah sudahmengalahkan penyakit, setan-setan, maupun kematian. Kerajaan Allah juga dinyatakan
pada waktu murid-murid-Nya melihat Yesus di gunung dengan kemuliaan dari surga (Mrk. 9:2-13).
Bahkan saat Yesusmati, komandan kompi Romawimengenal Dia sebagai Anak Allah, dan itu berarti
Yesus layak memerintah (Mrk. 15:39). Dan kebangkitan Yesus dari kematian (Mrk. 16:6, 19)
sangat jelas menunjukkan bahwa kerajaan Allah sudah berkuasa di dunia ini. Hal-hal seperti itu
menunjukkanbahwa suatu pemerintahan yangbaru sudahmulai dengannyata di dunia ini. ✡ 9:1
Mat. 17:1-13; Luk. 9:28-36 † 9:11 Nabi Elia harus datang … Ajaran itu berasal dari Mal. 3:1; 4:5-6.
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datang‡mendahului Aku, tetapi orang sudah banyak berbuat jahat kepada
dia sesuaidengankemauanmereka. Hal itu juga sesuaidenganyang tertulis
tentang dia di dalam Firman Allah.”

Yesusmengusir roh jahat dari seorang anak laki-laki✡
14WaktuYesus danketigamurid-Nya itu kembali,merekamelihat banyak

orang sedang mengelilingi murid-murid Yesus yang lain. Dan di situ juga
ada ahli-ahli Taurat yang sedang berdebat dengan murid-murid-Nya itu.
15 Tetapi waktu orang banyak itu melihat Yesus, mereka sangat kaget dan
berlari menyambut Dia.

16Lalu Yesus bertanya, “Tadi apa yang kalian perdebatkan?”
17 Lalu ada seorang bapak dari antara orang banyak itu yang menjawab,

“Guru, saya datang karena mau membawa anak saya kepada Bapak. Ada
roh jahat yang menguasai dia sehingga dia tidak bisa berbicara. 18Waktu
roh jahat itu menyerang dia, roh itu membanting-banting dia, busa keluar
darimulutnya, diamengertak-ngertakkan giginya, danbadannya jadi kaku.
Saya sudah minta murid-murid Bapak untuk mengusir roh itu, tetapi
mereka tidak bisa.”

19 Lalu Yesus berkata kepada mereka, “Keterlaluan! Kalian yang hidup
pada zaman ini tidak percaya kepadaAllah! Sampai kapanAkuharus 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.

21Yesusbertanyakepadabapakanak itu, “Sudahberapa lamadiabegini?”
Lalu bapak itu menjawab, “Sejak dia masih kecil. 22 Roh jahat itu sudah

sering membuang dia ke dalam api dan menenggelamkannya ke dalam
air, karena roh itu memang mau membunuh dia. Tetapi kalau Bapak bisa
berbuat sesuatu, tolonglah dan kasihanilah kami.”

23Tetapi Yesus menegur dia, “Kenapa kamumeragukan apakah Aku bisa
melakukan sesuatu?! Apa saja bisa— asal kamu percaya kepada-Ku!”

24 Langsung bapak anak itu berteriak, “Saya percaya! Tolonglah saya
supaya saya lebih percaya lagi!”

25 Waktu Yesus melihat bahwa orang-orang cepat sekali bertambah
banyak lagi, Dia menyuruh roh jahat itu, “Hei, roh yang membuat anak ini
bisu dan tuli, Aku perintahkan kamu: Keluar dari dia dan jangan masuk
lagi!”

26Roh jahat ituberteriak, danmengguncang-guncangkananak itudengan
keras, lalu keluar. Anak itu kelihatan seperti mati, jadi orang banyak yang
menyaksikannya berkata, “Dia sudah mati.” 27 Tetapi Yesus memegang
tangan anak itu danmembantunya berdiri.

28Waktu Yesus danmurid-murid-Nya sendirian di dalam rumah, mereka
bertanya kepada-Nya, “Kenapa kami tidak bisa mengusir roh jahat itu?”

29 Lalu jawab Yesus, “Roh jahat sejenis ini hanya bisa diusir dengan
berdoa.”

Yesusmemberitahukanmurid-murid-Nya bahwaDia akanmati dibunuh✡
30Lalu Yesus dan murid-murid-Nya pergi dari tempat itu melalui daerah

GalileakekotaKapernaum. Yesus tidakmauorang lainmengetahuidimana
‡ 9:13 Elia sudah datang Mat. 17:13 menjelaskan, “Kemudian barulah murid-murid itu mengerti
bahwa Dia berbicara tentang Yohanes Pembaptis, yang menggantikan Nabi Elia.” Lihat juga Mrk.
1:6. ✡ 9:13 Mat. 17:14-21; Luk. 9:37-43 ✡ 9:29 Mat. 17:22-23; Luk. 9:43-45
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mereka berada, 31 karena Dia sedang mengajar murid-murid-Nya seperti
ini, “Anak Manusia— yaitu Aku, akan diserahkan ke dalam tangan orang-
orang jahat dan akan mati dibunuh. Tetapi pada hari yang ketiga sesudah
Aku mati, Aku akan hidup kembali.” 32Waktu itu murid-murid-Nya tidak
mengerti apa yang Yesus ajarkan, tetapi mereka seganmenanyakan hal itu
kepada-Nya.

Sifat orang-orang yangmenjadi paling penting dalam kerajaan Allah✡
33LaluYesusdanmurid-murid-NyasampaidiKapernaum. Waktumereka

sedang berada di dalam rumah, Yesus bertanya, “Soal apa yang kalian
bicarakan dalam perjalanan tadi?” 34 Tetapi mereka diam saja, karena
dalam perjalanan mereka mempersoalkan tentang siapakah yang nomor
satu di antara mereka. 35 Yesus duduk dan memanggil murid-murid-Nya,
lalu Dia memberitahukan, “Kalau kamu mau menjadi yang nomor satu di
mata Allah, berarti kamu harus siap untuk menjadi yang paling terakhir,
dan juga siap untukmelayani semua orang.”

36 Lalu Yesus mengajak seorang anak kecil dan menempatkan anak itu
di tengah-tengah mereka. Sambil memeluk anak itu Dia berkata, 37 “Kalau
kamumenerimadanmelayani§ anak kecil seperti ini dengan alasanmemu-
liakan nama-Ku, berarti kamu sudah menerima dan melayani Aku. Dan
kalau kamu sudahmelayani Aku, berarti bukanAku saja yang kamu layani.
Kamu juga sudahmelayani Allah yangmengutus Aku ke dunia ini.”

38 Lalu Yohanes berkata kepada Yesus, “Guru, kami melihat seseo-
rang yang mengusir setan-setan dengan memakai nama-Mu. Lalu kami
melarang dia, karena dia bukan termasuk kelompok kita.”

39Tetapi Yesus berkata, “Jangan larang dia. Karena orang yang membuat
keajaiban dengan memakai nama-Ku, dia tidak bisa langsung berbalik
menghina Aku. 40 Karena orang yang tidak melawan kita, berarti mereka
termasuk kelompok kita. 41 Apa yang Aku katakan ini benar: Kalau ada
orang yang memberikan segelas air minum saja kepada salah satu dari
kalian dengan alasan bahwa yang dilayani adalah pengikut Kristus, orang
itu pasti akanmenerima upahnya dari Allah karena perbuatannya itu.”

42 Lalu Yesus berkata lagi, “Kalau ada orang yang membuat anak kecil
yang percaya kepada-Ku terpengaruh berbuat dosa, orang itu akan men-
dapat 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 ringandari padahukumandariAllah
untuk dosa besar itu.”

Menjadi warga kerajaan Allah tidak gampang
43-44Lalu Yesus berkata lagi, “Kalau tanganmu yang menyebabkan kamu

berbuat dosa, potong dan buang saja tanganmu itu! Jangan sampai tan-
ganmu itu membuat kamu gagal menerima hidup yang selama-lamanya di
surga. Lebih baik kamu masuk surga dengan satu tangan saja daripada
tanganmu lengkap tetapi masuk ke dalam neraka— di mana apinya tidak
akan pernah padam.† 45-46 Begitu juga kalau salah satu kakimu yang

✡ 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
dikenaldi rumah. * 9:42 batubesarSecaraharfiah, “batugilingankeledai.” Maksudnyabatubesar
yangdiputardengan tenagakeledaiuntukmenggilingbiji teriguuntukmengolah tepung. † 9:43-44
Perbedaan salinan Ada beberapa salinan pada zaman dulu yang mengulangi ayat 48 di sini dan di
bawah ayat 45. Lama-kelamaan kedua tambahan itu terhitung sebagai ayat 44 dan 46.
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menyebabkan kamu berbuat dosa. Potong saja kakimu itu! Jangan sampai
kakimu itu membuat kamu gagal menerima hidup yang selama-lamanya
di surga. Lebih baik kamu masuk surga dengan kaki timpang daripada
kakimu lengkap tetapi dibuangkedalamneraka. 47Dankalaumatamuyang
sebelah membuat kamu berdosa, cungkil dan buanglah matamu itu! Lebih
baik kamumasuk ke dalam kerajaan Allah dengan satu mata saja daripada
matamu lengkap tetapi dilemparkan ke dalamapi neraka. 48Seperti 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.‡ 50Kalian yang mengikut Aku seperti garam.
Garam dipakai untuk membuat makanan lebih enak. Tetapi kalau rasa
asinnya hilang, garam itu tidak akan berguna lagi. Jangan sampai kalian
seperti garam yang hilang rasa asinnya! Biarlah kalian berguna dan hidup
damai satu sama lain.”✡

10
Ajaran Yesus tentang suami-istri

1 Kemudian Yesus meninggalkan tempat itu lalu pergi menyeberang ke
sebelah timur Sungai Yordan di provinsi Yudea. Di situ juga banyak orang
berdatangan kepada-Nya. Dan seperti biasanya, Yesus mengajar mereka.
2 Waktu itu beberapa orang Farisi datang kepada-Nya dengan maksud
mengujiYesus. Merekabertanyakepada-Nya, “Apakahseorangsuamiboleh
menceraikan istrinya?” 3Lalu jawab Yesus, “Apa yang diperintahkan Musa
kepada kalian tentang hal itu?” 4 Mereka berkata, “Musa memberi izin
kepada seorang suami untuk menceraikan istrinya dengan memberikan
surat keterangan cerai kepadanya.”✡ 5Maka Yesus berkata kepadamereka,
“Musa menulis perintah seperti itu kepadamu karena hatimu keras dan
tidak tahu menyayangi istri. 6 Tetapi kehendak Allah yang sebenarnya
sudah nyata waktu Allahmenciptakan dunia ini,
‘Dia hanyamenjadikan seorang laki-laki dan seorang perempuan.’✡
7 ‘Oleh karena itulah, dalam pernikahan seorang laki-laki selalu

meninggalkan ibu-bapaknya dan dipersatukan dengan seorang
calon istrinya— 8 sehinggamereka berduamenjadi satu.’✡

Dengandemikian, dimataAllah suami-istri bukan lagi dua,melainkan satu.
9Karena itu suami-istri yang sudah dipersatukan Allah dalam pernikahan,
tidak boleh diceraikan olehmanusia.”

10Waktu Yesus danmurid-murid-Nya berada di rumah, mereka bertanya
lagi kepada-Nya tentang perceraian itu. 11 Yesus berkata kepada mereka,
“Ketika seorang suami menceraikan istrinya dan menikah lagi dengan
perempuan lain, dia hidup dalam perzinaan terhadap istrinya yang per-
tama. 12 Begitu juga, kalau seorang istri menceraikan suaminya dan
menikah lagi dengan laki-laki lain, maka dia juga hidup dalam perzinaan
terhadap suaminya yang pertama.”

Orang yang percaya seperti anak-anak akan menjadi warga kerajaan
Allah

13 Kemudian ada beberapa orang yang membawa anak-anak mereka
kepada Yesus, supaya Dia menjamah anak-anak itu dan memberkati
‡ 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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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, “Biarkanlahanak-anak itudatangkepada-Kudan jangan
melarang mereka. Karena orang-orang yang seperti merekalah yang men-
jadi warga kerajaan Allah. 15Apa yang Aku katakan ini benar: Kamu harus
dengan rendah hati menerima kewargaan dalam kerajaan Allah seperti
seoranganakmenerima sesuatudari orang tuanya. Kalau tidak, kamu tidak
akan masuk ke dalamnya.” 16 Sesudah berkata seperti itu, Yesus memeluk
anak-anak itu dan meletakkan tangan-Nya pada mereka dan memberkati
mereka.

Orang kaya sangat sulit menjadi warga kerajaan Allah✡
17Waktu Yesus sedang keluar dari rumah itu, seseorang berlari-lari untuk

bertemu dengan Dia. Lalu orang itu sujud di hadapan-Nya dan bertanya,
“Guru yang baik, apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan hidup
yang selama-lamanya?”

18Tetapi Yesus bertanya kembali kepadanya, “Kenapa kamumengatakan
Aku baik? Hanya Allah saja yang baik. Tidak ada yang lain. 19 Tentu kamu
sudah tahu perintah ini:
‘Janganmembunuh, jangan berzina,
janganmencuri, janganmemberi kesaksian palsu,
janganmenipu, hormatilah ibu-bapakmu.’ ”✡

20 Jawab orang itu kepada-Nya, “Guru, saya sudah mematuhi semua itu
sejakmasamuda.”

21 Yesus memandang dia dan merasa kasihan kepadanya dan berkata,
“Masih ada satu hal lagi yang perlu kamu lakukan. Pergilah, juallah semua
milikmu. Lalu bagi-bagikanlah uangnya kepada orang-orang miskin. Den-
gan begitu kamu akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah
kepada-Ku dan ikutlah Aku.”

22Orang itu sangat kecewamendengar apa yang dikatakan Yesus, lalu dia
meninggalkan tempat itu dengan hati yang sedih, karena dia sangat kaya
dan tidakmaumenjual hartanya.

23 Yesus melihat sekeliling-Nya lalu berkata kepada murid-murid-Nya,
“Sulit sekali bagi orang-orang kaya menjadi warga kerajaan Allah!”
24 Murid-murid-Nya heran mendengar kata-kata-Nya itu. Tetapi Yesus
berkata lagi, “Anak-anak-Ku, memang sulit sekali menjadi warga kerajaan
Allah! 25 Lebih gampang seekor unta masuk melewati lubang jarum*
daripada orang kayamenjadi warga kerajaan Allah.”

26Mendengar hal itu, mereka semakin heran lagi dan bertanya satu sama
lain, “Kalau begitu, siapa yang bisa selamat danmasuk surga?”

27 Sambil memandang mereka, Yesus berkata, “Apa yang tidak mungkin
bagi manusia, mungkin bagi Allah! Karena Allah bisamelakukan apa saja.”

28 Lalu Petrus berkata kepada-Nya, “Bagaimana dengan kami? Kami
sudahmeninggalkan semuamilik kami danmengikut Engkau.”

29 JawabYesus, “YangKu-katakankepadakalianmasing-masing ini benar:
Setiap orang yang meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, orang
tuanya, anak-anaknya, atau ladangnya karena mengikut Aku atau karena
memberitakan Kabar Baik, 30 maka dalam hidupnya yang sekarang juga,
dia pasti akan menerima kembali hal-hal tersebut— seratus kali lipat. Di
dunia ini dia itu akan menerima lebih banyak rumah, saudara laki-laki,

✡ 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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saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang. Namun di luar semua
itu dia juga akan dianiaya. Tetapi pada akhirnya dia juga akan menerima
upah besar di dunia yang akan datang— yaitu hidup yang selama-lamanya.
31 Tetapi banyak orang yang mempunyai kedudukan tinggi sekarang ini,
di kemudian hari akan mendapat kedudukan yang rendah. Dan orang-
orang yang sekarang mempunyai kedudukan rendah, di kemudian hari
akanmempunyai kedudukan yang tinggi.”

Yesusmemberitahukan tentang kematian-Nya
32 Yesus dan murid-murid-Nya dan beberapa orang lain pergi ke

Yerusalem. Yesus berjalan di depan mereka. Murid-murid-Nya merasa
heran, tetapi orang banyak yang mengikuti mereka dari belakang merasa
takut, karena mereka tahu bahwa di kota itu ada orang-orang yang marah
kepada Yesus. Lalu Yesus mengumpulkan kembali kedua belas murid-Nya
secara tersendiri dan memberitahukan apa yang akan terjadi pada diri-
Nya. 33 “Dengarkanlah baik-baik! Kita sedang menuju Yerusalem. Di sana
Anak Manusia— yaitu Aku, akan diserahkan kepada imam-imam kepala
dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhkan hukuman mati pada-Ku.
Kemudian mereka akan menyerahkan Aku kepada para pembesar yang
bukan orang Yahudi. 34 Orang yang bukan Yahudi itu akan mengejek,
meludahi, mencambuk, dan membunuh-Ku. Tetapi pada hari ketiga
sesudah kematian-Ku, Aku akan hidup kembali.”

Permintaan Yakobus dan Yohanes
35 Sesudah itu, Yakobus dan Yohanes— anak-anak Zebedeus, datang

kepada Yesus dan berkata, “Guru, kami minta supaya Engkau melakukan
sesuatu untuk kami.”

36 Lalu Yesus bertanya, “Apa yang kalian kehendaki untuk Aku perbuat
bagimu?”

37 Lalu jawab mereka, “Waktu Engkau menjadi Raja nanti dan duduk di
atas takhta kerajaan-Mu, izinkanlah kami berdua duduk di sebelah kanan
dan di sebelah kiri-Mu dalam kemuliaan-Mu.”

38 Tetapi jawab Yesus, “Kalian tidak mengerti apa yang kalian minta.
Apakah kalian sudah siap menerima penderitaan seperti yang akan Aku
alami? Apakah kalian bisa memikul kesusahan besar yang akan Aku alami
nanti?”†

39 Jawabmereka, “Kami bisa.”
Lalu kata Yesus, “Memang kalian akan menderita dan memikul kesusa-

han besar sama seperti yang akan Aku alami. 40Tetapi Aku tidak mempun-
yai hak untuk memilih siapa yang akan duduk di sebelah kanan-Ku atau di
sebelah kiri-Ku, karena kedua kursi itu disiapkan untuk orang yang sudah
dipilih oleh Allah.”

41 Waktu kesepuluh murid lain mendengar permintaan Yakobus dan
Yohanes itu, mereka sangat marah kepada kedua bersaudara itu. 42 Lalu
Yesusmemanggil semuamurid-Nyadanberkata, “Kalian sudah tahubahwa
para pemimpin bangsa-bangsa yang bukan orang Yahudi dan semua yang
menganggap dirinya pembesar memerintah rakyatnya dengan keras dan
menindas hak-hak mereka. 43 Tetapi kalian tidak boleh seperti mereka.
Kalau di antara kalian ada yang mau menjadi orang yang terkemuka, dia
harus mengambil tempat yang paling hina dan menjadi pelayan kalian.
44Dan siapa saja dari kalian yangmaumenjadi orang nomor satu, dia harus
† 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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menjadi budak kalian. 45Kalian harusmengikuti teladan-Ku. Karena Aku—
Anak Manusia, datang ke dunia ini bukan untuk dilayani oleh orang lain.
Tetapi Aku datang untuk melayani orang lain dan memberikan hidup-Ku
untukmenyelamatkan banyak orang.”

Yesusmembuat orang buta bisamelihat✡
46 Lalu Yesus, murid-murid-Nya, dan orang banyak tiba di Yeriko. Dan

waktu mereka meninggalkan kota itu, ada seorang pengemis yang buta
bernama Bartimeus— anak Timeus, yang selalu duduk di pinggir jalan
untuk mengemis. 47Dan dia mendengar bahwa Yesus dari Nazaret sedang
lewat. Lalu dia berseru, katanya, “Yesus, Keturunan Daud,‡ kasihanilah
saya.”

48Banyak orang yang marah kepadanya dan menyuruhnya diam. Tetapi
dia semakin keras berteriak, “Yesus, Keturunan Daud, kasihanilah saya.”

49Yesus berhenti dan berkata, “Bawa dia kemari.” Lalumerekamemang-
gil orang buta itu dan berkata kepadanya, “Bersukacitalah. Berdirilah.
Yesus memanggilmu.”

50 Segera orang buta itu berdiri dan melepaskan jubahnya dan datang
kepada Yesus.

51Yesusbertanyakepadanya, “ApayangkamumauAkuperbuatbagimu?”
Jawaborangbuta itu, “Guru, tolonglah supaya sayabisamelihat kembali.”
52 Kata Yesus kepadanya, “Pergilah. Karena kamu percaya kepada-Ku,

maka sekarang kamu bisa melihat.” Saat itu juga dia langsung bisa melihat
lalu mengikut Yesus dalam perjalanan itu.

11
Yesus disambut di Yerusalem seperti seorang raja✡

1 Waktu Yesus dan murid-murid-Nya hampir mendekati Yerusalem,
mereka tiba di desa Betfage dan Betania yang berada di bawah Bukit
Zaitun. Lalu Yesus menyuruh dua orang murid-Nya berjalan lebih dulu
2 dan berkata kepada mereka, “Pergilah ke desa yang di depan itu. Begitu
kalianmasuk, kalian akanmelihat seekor keledaimuda yang belumpernah
ditunggangi sedang terikat di dekat suatu rumah. Lepaskan ikatannya
dan bawalah kemari. 3 Dan kalau seseorang bertanya, ‘Kenapa kalian
mengambil keledai itu,’ kalian jawab, ‘Tuhan membutuhkannya. Dia akan
segeramengembalikannya.’ ”

4 Lalu kedua murid itu pun pergi dan menemukan keledai muda itu
sedang terikat di jalan di dekat pintu sebuah rumah. Mereka melepaskan
talinya. 5 Ada beberapa orang yang sedang berdiri di situ bertanya,
“Kenapa kalian lepaskan keledai itu?” 6 Lalu mereka menjawab seperti
yang dikatakan Yesus itu, kemudian orang-orang itu membiarkan mereka
membawa keledai itu. 7Keledai itu pun dibawa kepada Yesus, lalu mereka
mengalasi punggung keledai itu dengan jubah-jubah mereka. Yesus pun
naik dan duduk di situ. 8Orang banyak yang sudah berkumpul membuka
✡ 10:45 Mat. 20:29-34; Luk. 18:35-43 ‡ 10:47 Keturunan Daud Secara harfiah, “Anak Daud.”
Waktu orang buta itu memanggil Yesus ‘Keturunan Daud’, artinya bukan saja bahwa Yesus dari
keluarga Daud. Karena sebelum Yesus datang, nabi-nabi sudah bernubuat bahwa Raja Penyelamat
akan datang dari keturunan Raja Daud. Jadi semua orang Yahudi menyebutkan Raja Penyelamat
sebagai ‘Keturunan Daud’. Karena nubuat nabi-nabi itu, mereka juga berpikir, “Dia juga akan
menyembuhkan orang sakit dan buta.” Jadi orang ini sudah tahu bahwa Yesus bukan orang biasa.
Lihat Yes. 29:18-19; 35:4-6; 42:6-7. ✡ 11: Mat. 21:1-11; Luk. 19:28-40; Yoh. 12:12-19



Markus 11:9 310 Markus 11:17

jubah-jubah mereka dan menggelarkannya di jalan yang akan dilewati
Yesus. Ada juga yang mengalasi jalan itu dengan ranting-ranting berdaun
yang mereka potong dari sekitar jalan itu. 9Orang-orang yang berjalan di
depan dan di belakang Yesus semuanya bersorak-sorai,
“Hosana! Terpujilah TUHAN!* Biarlah TUHAN memberkati raja kita ini

yang datangmewakili TUHAN!
10BiarlahAllahmemberkati keturunanRajaDaud ini, supayaDiamemerin-

tah kita dengan baik. Pujilah Allah YangMahatinggi!”
11 Waktu Yesus sampai di Yerusalem, Dia masuk ke Rumah Allah dan

melihat-lihat semua yang terjadi di sekitar situ. Karena hari sudah hampir
malam, Dia dan kedua belas murid-Nya pergi ke desa Betania.

Yesusmengutuk pohon ara yang tidak berbuah✡
12Hari berikutnya waktu mereka sedang berjalan kembali dari Betania

ke Yerusalem, Yesus merasa lapar. 13Dari jauh Dia melihat pohon ara yang
daunnya banyak sekali. Lalu Diamendekati pohon itu untukmelihat kalau-
kalau ada buahnya. Tetapi ternyata tidak ada buahnya, hanya daun saja.
Danmemang, saat itu belummusimbuahara.† 14LaluYesusberkata kepada
pohon itu, “Mulai sekarang tidak akan pernah lagi ada orang yang makan
buahmu.” Danmurid-murid-Nyamendengar Dia berkata seperti itu.

Yesus mengusir orang-orang yang menjadikan Rumah Allah seperti
pasar✡

15Ketika tiba di Yerusalem, Yesus masuk ke teras Rumah Allah danmulai
mengusir orang-orang yang sedang berjualan di situ. Dia membalikkan
meja-meja yang dipakai oleh para penukar uang.‡ Dan Dia juga men-
jatuhkan bangku-bangku yang dipakai oleh para penjual burung merpati.
16Dia juga melarang orang membawa barang melewati teras Rumah Allah,
karena itu bukan jalan. 17Dan Yesus mengajar mereka seperti ini, “Kalian
tahu betul bahwa dalam Kitab Suci Allah berkata,
‘Rumah-Ku akan disebut rumah doa untuk semua bangsa.’✡

* 11:9 Hosana! Terpujilah TUHAN! Secara harfiah, “Hosana.” Dalam Bahasa Ibrani kuno artinya
‘TUHAN selamatkanlah kami’ atau ‘Terpujilah TUHAN’. Tetapi pada zaman Yesus artinya sudah
berubahmenjadi pujian terhadap raja yangartinyamirip seruan ‘HidupPangeran...!!!’ dalamBahasa
Indonesia. Dengan memakai kata ‘hosana’, sudah jelas bahwa orang banyak memuji Allah karena
menerima Yesus sebagai Mesias— yaitu Raja Penyelamat yang sudah dijanjikan. ✡ 11:11 Mat.
21:18-19 † 11:13 belummusim buah ara Cerita ini pasti mengingatkan pembaca pertama tentang
nubuatan Nabi Yeremia bahwa Allah akan membiarkan Rumah-Nya dibinasakan oleh orang-orang
yang memusuhi-Nya (Yer. 7:8-13). Walaupun sudah dinubuatkan seperti itu, orang Yahudi pada
zaman Yesus masih merasa bahwa mereka aman dan menyangka bahwa negeri Israel tidak akan
diserang oleh orang-orang yang memusuhi mereka kalau persembahan-persembahan masih terus
diadakan di Rumah Allah. Jadi mereka merasa bahwa mereka boleh menindas orang-orang miskin
dan Allah tidak akan menghukum mereka. Mereka seperti pohon yang tidak menghasilkan buah
yang baik. ✡ 11:14 Mat. 21:12-17; Luk. 19:45-48; Yoh. 2:13-22 ‡ 11:15 penukar uang Pada
waktu itu, raja besar di Romamemerintah semuadaerahYahudi danbanyakprovinsi yang lain. Oleh
karena itu, uang sehari-hari yang mereka pakai adalah uang Roma. Dan imam-imam kepala sudah
melarang, “Uang negara Roma tidak boleh dipersembahkan kepada Allah.” Jadi orang-orang yang
datang ke Rumah Allah harus menukar uang mereka dengan uang yang diizinkan supaya mereka
bisamempersembahkanuangmereka kepadaAllah. Mata uang yang diizinkan itu adalahmata uang
dari Tirus. Imam-imam kepala juga berkuasa atas semua yang dijual di dalam Rumah Allah. Jadi
merekamenjadi kaya dari hasil jualan dan penukaran uang itu. ✡ 11:17 Yes. 56:7



Markus 11:18 311 Markus 11:31

Tetapi kalian sudah mengubahnya menjadi ‘tempat persembunyian bagi
para pencuri!’ ”✡

18Waktu para imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar bahwa Yesus
berbuat seperti itu, merekamulai mencari jalan untuk bisamembinasakan
Dia. Tetapimereka takut kepada Yesus, karena banyak orang sangat senang
dan heran dengan ajaran-Nya.

19 Ketika hari sudah mulai gelap, Yesus dan murid-murid-Nya mening-
galkan kota itu.

Yesusmengajar tentang pohon ara yang dikutuk-Nya✡
20 Besok paginya, waktu Yesus dan murid-murid-Nya berjalan dan lewat

dekat pohon ara itu, mereka melihat pohon itu sudah mati dan kering
sampai ke akar-akarnya. 21Kemudian Petrus teringat akan apa yang terjadi
kemarinnya, lalu dia berkata, “Guru, lihat! Pohon yang Engkau kutuk
kemarin sudah kering.”

22 Lalu jawab Yesus kepadanya, “Percayalah penuh kepada Allah. 23Apa
yang Aku katakan ini benar: Kalau kalian masing-masing percaya penuh,
kamu jugabisamembuat keajaiban-keajaiban seperti ini. Contohnya, kamu
bisa meminta kepada Allah, ‘Biarlah gunung ini pindah ke dalam laut.’
Tetapi kamu harus percaya penuh dan tidak ragu bahwa Allah pasti akan
melakukan apa yang kamu minta. 24Karena itu, Aku menasihatkan setiap
kalian: Saat kamu berdoa meminta sesuatu, percayalah seperti ini, ‘Allah
sudah memberikan yang saya minta kepada-Nya.’ Maka hal itu akan Allah
berikan kepadamu. 25-26Saat kamumeminta sesuatu dalamdoa, periksalah
dirimu sendiri kalau kamu sakit hati kepada seseorang. Maafkanlah orang
itu, supayaBapamuyangdi surga jugamengampuni semuakesalahanmu.”§

Yesus ditanya tentang siapa yang memberikan hak kepada-Nya untuk
mengajar danmengubah kebiasaan✡

27 Waktu Yesus dan murid-murid-Nya sudah kembali ke Yerusalem dan
Dia sedang berjalan mengelilingi teras Rumah Allah, para imam kepala
dan ahli-ahli Taurat dan pemimpin-pemimpin Yahudi datang kepada-Nya.
28 Lalu mereka bertanya, “Siapa yang memberikan hak kepadamu untuk
mengajar dan mengubah kebiasaan kami?— seperti yang kamu lakukan
kemarin! Atas nama siapakah kamumelakukan itu?”

29 Lalu Yesus berkata kepada mereka, “Aku juga mau menanyakan sesu-
atu kepada kalian. Kalau kalian menjawab-Ku, maka Aku juga akan
memberitahukan Siapa yang memberikan hak itu kepada-Ku. 30 Coba
kalian jawab pertanyaan-Ku ini: Siapa yang memberikan hak kepada
Yohanes Pembaptis untuk membaptis orang-orang? Apakah Allah* yang
memberikan, atau dia bekerja atas kemauannya sendiri?”†

31 Lalu mereka saling berbicara satu sama lain, “Kalau kita menjawab
‘Allah yang memberikannya,’ maka kita akan kalah di hadapan orang
banyak ini ketika dia berkata, ‘Kalau begitu, kenapa kalian tidak percaya
✡ 11:17 Yer. 7:11 ✡ 11:19 Mat. 21:20-22 § 11:25-26 Ayat 25-26 Ada salinan kuno yang
menambah kata-kata ini, “Tetapi kalau kalian tidak memaafkan orang lain, Bapamu yang di surga
juga tidakakanmengampuni kesalahanmu.” DalambahasaYunani kata yangditerjemahkan sebagai
‘Maafkanlah’ adalah kata yang juga diterjemahkan ‘mengampuni’. Perbedaan dalam penerjemahan
terjadi karena dalam bahasa Indonesia manusia tidak mungkin mengampuni dosa sesamanya.
Dalam bahasa Indonesia hanya Allah saja yang bisamengampuni dosa. ✡ 11:25-26 Mat. 21:23-27;
Luk. 20:1-8 * 11:30 Allah Di sini dan ayat 31, secara harfiah, “dari surga.” † 11:30 atas
kemauannya sendiri Di sini dan ayat 32, secara harfiah, “dari manusia.”



Markus 11:32-33 312 Markus 12:12

kepada Yohanes?’ 32-33 Tetapi tidak baik juga kalau kita jawab, ‘Dia bekerja
atas kemauannya sendiri,’ karena orang banyak ini akan marah kepada
kita!” Maka akhirnyamereka jawab, “Kami tidak tahu.” Merekamenjawab
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 untuk
melakukan hal-hal seperti yang kemarin itu.”

12
Perumpamaan: Orang Yahudi selalumenolak utusan-utusan Allah✡

1 Lalu Yesus mulai mengajar pemimpin-pemimpin agama Yahudi itu
dengan memakai beberapa perumpamaan. Inilah salah satu dari pe-
rumpamaan itu: “Adalah seorang pemilik tanah yang menyuruh hamba-
hambanya membuat kebun anggur yang besar, lengkap dengan pagar
di sekelilingnya. Lalu mereka menggali lubang sebagai tempat untuk
memeras buah anggur, dan membangun pondok jaga yang tinggi untuk
mengawasi kebun itu dari para pencuri dan binatang. Waktu semuanya
sudah selesai, dia menyewakan kebun anggur itu kepada beberapa orang
petani, lalu dia bersama para hambanya pergi ke negeri lain. 2 Waktu
tiba musim panen, dia menyuruh seorang hambanya pergi kepada petani-
petani itu untuk mengambil hasil kebun yang menjadi bagiannya. 3 Tetapi
para petani itu menangkap dan memukul hambanya itu, lalu mereka
menyuruh dia pulang dengan tangan kosong. 4 Lalu pemilik kebun itu
menyuruh hambanya yang lain pergi kepada mereka. Tetapi mereka
mencaci maki dia dan memukul kepalanya sampai terluka. 5 Sesudah itu
pemilik kebun itu menyuruh lagi seorang hambanya yang lain. Tetapi
mereka membunuh dia. Begitulah seterusnya mereka memperlakukan
setiap hamba yang lain yang datang menagih hasil kebun itu. Ada yang
dipukul, dan ada juga yang dibunuh. 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 merekamembuangmayatnya keluar dari kebun itu.

9“Jadi cobakalianpikir: Kalau sudahbegitu, apakahyang akandilakukan
olehpemilik kebun itu? Tentudia sendiri yang akandatangdanmembunuh
para petani itu. Lalu dia akan menyewakan kebunnya itu kepada petani-
petani yang lain.” 10Lalu Yesus berkata lagi kepadamereka, “Sampai kapan
kalianmengerti Firman Allah! Karena sudah ada tertulis,
‘Batu yang dianggap tidak berguna oleh tukang-tukang bangunan,
Allah sudahmenjadikannya sebagai batu fondasi yang terutama.
11Apa yang Allah lakukan itu sangat ajaib bagi kita.’ ”✡

12 Pemimpin-pemimpin Yahudi yang sedang mendengarkan perumpa-
maan itu, tahu bahwa merekalah yang Yesus maksudkan sebagai petani-
petani yang jahat itu. Karena itu mereka mencari cara bagaimana
menangkap Yesus. Tetapi mereka takut kepada orang banyak yang juga
hadir di situ, jadi mereka pergi meninggalkan Dia.
✡ 12: Mat. 21:33-46; Luk. 20:9-19; Yes. 5:1-7 ✡ 12:11 Mzm. 118:22-23
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Pemimpin-pemimpin Yahudi ingin menjebak Yesus supaya melawan pe-
merintahan 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 mem-
bujuk Yesus supaya Dia berbicara melawan pemerintah dan teman-teman
Herodes itu mendengarnya. 14 Mereka berkata, “Bapak Guru, kami tahu
Bapak adalah orang jujur yang benar-benar mengajar sesuai dengan ke-
mauan Allah dan tidak mempedulikan pendapat orang lain. Pak Guru
tidak mengubah ajaran Bapak supaya dipuji oleh orang-orang yang punya
pangkat. Jadi kami mau bertanya: Menurut Hukum Taurat, apakah kita
bolehmembayar pajak kepada pemerintah Roma atau tidak?”

15Tetapi Yesus mengetahui bahwamereka hanya berpura-pura saja. Jadi
Dia menjawab, “Apakah dengan pertanyaan semacam itu kalian pikir bisa
menjebakAku?! Coba tunjukkan satu keping uang perak yang 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 yang wajib raja miliki. Dan berikanlah kembali kepada
Allah apa yang wajib Allahmiliki.”
Mendengar jawaban itumereka pun terheran-heran.
Orang-orang dari kelompok Saduki bertanya tentang kehidupan kembali

sesudah kematian✡
18Sesudah ituorang-orangdari kelompokSaduki* jugamendatangiYesus.

(Kelompok Saduki percaya bahwa setiap orang yang sudahmati tidak akan
hidup kembali.) 19 Mereka berkata kepada Yesus, “Guru, Musa menulis
peraturan untuk kita seperti ini: ‘Kalau ada seorang laki-laki yang mening-
gal sebelum mempunyai anak, maka saudaranya wajib kawin dengan jan-
danya itu untuk meneruskan keturunan bagi saudaranya yang meninggal
itu.’✡ 20 Jadi, pernahada tujuhorang laki-laki bersaudara. Laki-laki pertama
menikah dengan seorang gadis, tetapi laki-laki itu meninggal dan belum
mempunyai anak dari istrinya itu. 21Lalu laki-laki keduamengawini 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 tanpamendapat anakmelalui janda itu. Dan akhirnya janda itu
juga meninggal. 23 Jadi nanti, kalau benar bahwa orang yang sudah mati
akan hidup kembali, lalu janda itu akan disebut sebagai istri siapa? Karena
ketujuh bersaudara itu sudah pernahmenjadi suami dari perempuan itu.”

24Lalu Yesusmenjawab, “Kalian sangat keliru karena tidak tahu apa yang
tertulis dalam Kitab Suci dan tidak mengenal kuasa Allah. 25Karena nanti
waktu orang mati hidup kembali, mereka tidak akan kawin lagi. Mereka
akan hidup sepertimalaikat-malaikat di surga, yang tidak pernahmenikah.

26 “Tetapi tentang kehidupan kembali sesudah kematian, sampai ka-
pan kalian akan mengerti apa yang tertulis dalam Kitab Musa?! Karena
✡ 12:12 Mat. 22:15-22; Luk. 20:18-26 ✡ 12:17 Mat. 22:23-33; Luk. 20:27-40 * 12:18 kelompok
Saduki Kebanyakan anggota kelompok Saduki adalah pemimpin agama Yahudi, dan kebanyakan
sebagai imam. Mereka hanya percaya kepada kelima buku pertama dalam Perjanjian Lama yang
ditulis olehMusa: Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, danUlangan. Lihat Kis. 23:8. ✡ 12:19 Ul.
25:5
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waktu Allah menampakkan diri-Nya kepada Musa dalam semak-semak
yang menyala, Dia berkata, ‘Aku adalah Allah Abraham, Allah Isak, dan
Allah Yakub.’✡ 27Allah menyebutkan ketiga nenek moyang kita itu sebagai
orang yang masih tetap hidup dan menyembah-Nya. Padahal pada zaman
Musa mereka sudah mati dan tidak ada lagi di dunia ini, tetapi di hadapan
Allahmerekamasih tetap hidup. Jadi kalian sudah keliru sekali!”

Yesusmemberitahukan tentang perintah Allah yang paling penting✡
28 Waktu Yesus masih berdebat dengan orang-orang Saduki, seorang

ahli Taurat datang dan mendengar mereka berbicara. Waktu dia melihat
Yesus sudahmenjawab pertanyaanmereka dengan baik, dia juga bertanya
kepada Yesus, “Menurut pendapatmu, dari semua Hukum Taurat, perintah
mana yang paling penting?”

29Lalu Yesus menjawabmereka, “Yang paling penting adalah:
‘Semua orang Israel, dengarkanlah! TUHAN Allahmu adalah satu-satunya

TUHAN.
30 Kasihilah TUHAN Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap

napas hidupmu, dengan seluruh pikiranmu, dan dengan seluruh
kekuatanmu.’

31Dan juga ada perintah yang kedua— yaitu,
‘Kasihilah sesamamu sama seperti kamumengasihi dirimu sendiri.’✡
Tidak ada perintah lain yang lebih penting dari kedua perintah itu.”

32Lalu ahli Taurat itu berkata kepada Yesus, “Betul sekali Guru. Memang
hanya ada satu Allah, dan tidak ada allah yang lain lagi. 33 Dan kita
harus mengasihi Allah dengan sepenuh hati kita, dengan seluruh pikiran
kita, dan dengan seluruh kekuatan kita. Dan kita juga harus mengasihi
semua orang seperti mengasihi diri kita sendiri. Kedua perintah itu lebih
penting dari semua peraturan tentang kurban binatang atau barang lain
yang dipersembahkan kepada Allah.”

34 Waktu Yesus melihat bahwa orang itu menjawab dengan bijaksana,
Dia berkata kepadanya, “Kamu hampir menjadi anggota kerajaan Allah.”
Sesudah itu semua orang dari kelompok-kelompok agama Yahudi menjadi
malu dan tidak berani lagi menanyakan apa pun kepada Yesus.

Yesusmenunjukkan bahwaDia bukan hanya keturunan Daud✡
35 Waktu Yesus masih mengajar di Rumah Allah, Dia berkata, “Kenapa

ahli-ahli Taurat mengajar seperti ini?— ‘Kristus† akan datang sebagai ketu-
runan Daud.’ 36 Sedangkan Daud— ketika dikuasai Roh Allah berkata,
‘TUHAN Allah berkata kepada Tuhan saya,
“Duduklah di sebelah kanan-Ku danmemerintahlah sebagai Raja,

dan Aku akan mengalahkan semua yang memusuhi-Mu dan men-
jadikanmereka budak-Mu.” ’✡

37 Jadi Daud sendiri sangat menghormati Kristus dengan menyebut Dia
‘Tuhan saya.’ Kalau begitu, kenapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Raja
Penyelamat hanyalah keturunan Daud?”
Orang banyak yang ada di situ senang sekali mendengar Yesus mengajar.
Yesusmengajarkan bahwa tidak bolehmencontoh ahli-ahli Taurat✡

38WaktuYesusmasihmengajar di situ, Dia berkata, “Hati-hatilah! Jangan-
lah kalian mencontoh ahli-ahli Taurat. Mereka senang berjalan-jalan dan

✡ 12:26 Kel. 3:6 ✡ 12:27 Mat. 22:34-40; Luk. 10:25-28 ✡ 12:31 Ul. 6:5; Im. 19:18 ✡ 12:34
Mat. 22:41-46; Luk. 20:41-44 † 12:35 Kristus Lihat catatan di Mrk. 1:1. ✡ 12:36 Mzm. 110:1
✡ 12:37 Mat. 23:1-36; Luk. 11:37-54; 20:45-47
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pamer di tempat umum denganmemakai baju yang bagus. Dan waktu ber-
jalan di pasar, mereka senang waktu orang-orang memberi salam kepada
mereka dengan penuh hormat. 39Mereka juga suka duduk di kursi-kursi
yang paling depan di dalam rumah-rumah pertemuan atau di pesta-pesta
makan. 40Mereka juga biasa menipu janda-janda dengan memakai alasan
seperti ini, ‘Saya akanmembantumumengurus harta suamimu yang sudah
meninggal.’ Tetapi sebenarnyamerekahanya pura-puramembantu karena
merekamaumengambil sebagian dari harta itu. Dan untukmenutupi keja-
hatanmereka itu, mereka berdoa panjang-panjang di dalam rumah-rumah
pertemuan, supaya orang berpikir bahwa mereka orang baik. Karena itu
sebagai akibat dari perbuatan mereka yang seperti itu, Allah pasti akan
memberi hukuman yang sangat berat kepadamereka.”

Jandamiskin yangmemberikan semua uangnya kepada Allah✡
41WaktuYesusmasihberadadi terasRumahAllah, Diadudukmenghadap

peti persembahan sambil memperhatikan orang-orang yang memasukkan
uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memasukkan sejumlah uang
yangbesar. 42Lalu seorang jandamiskindatangdanmemasukkanduauang
logam yang nilainya paling kecil. 43 Lalu Yesus memanggil murid-murid-
Nya dan berkata, “Apa yang Aku katakan ini benar: Persembahan janda
miskin ini nilainya lebih besar dari persembahan semua orang lain di sini—
sekalipun orang-orang kaya itu. 44 Karena mereka memberi sedikit dari
kelebihan harta mereka, sedangkan janda yang sangat miskin ini memberi
semuamiliknya— yaitu seluruh biaya hidupnya.”

13
Yesusmengajar tentang akhir zaman✡

1 Waktu Yesus sedang keluar dari Rumah Allah, salah satu murid-Nya
berkata kepada-Nya, “Guru, lihat! BetapamegahnyaRumahAllah ini! Batu-
batunya sangat besar sekali!”

2 Lalu Yesus menjawab, “Ya, perhatikanlah baik-baik semua bangunan
besar ini! Waktunya akan datang di mana semua yang kalian lihat ini akan
dirobohkan— sampai tidak ada satu batu pun yang masih tersusun di atas
batu yang lain.”

3 Sesudah itu Yesus dan murid-murid-Nya pergi ke Bukit Zaitun. Di situ
Yesus duduk sendirian danmenghadap RumahAllah. Lalu Petrus, Yakobus,
Yohanes, dan Andreas datang kepada-Nya dan bertanya, 4 “Guru, tolong
beritahukankepada kami kapanhal-hal itu akan terjadi? Dan apa tandanya
kalau hal-hal itu akan segera terjadi?”

5 Lalu Yesus menjawab mereka, “Hati-hatilah, supaya kalian tidak dis-
esatkan oleh orang lain. 6 Banyak orang akan muncul dan berkata,
‘Aku inilah Kristus yang kalian nanti-nantikan itu,’ sehingga mereka akan
menyesatkan banyak orang. 7 Waktu kalian mendengar tentang perang
yang sedang berlangsung atau yang akan terjadi, 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 ibuhamil yang sudahmulaimengalami sakit
sebagai tandamaumelahirkan. Dan kemudian rasa sakitnya akan semakin
bertambah-tambah sampai anaknya lahir.
✡ 12:40 Luk. 21:1-4 ✡ 13: Mat. 24:1-44; Luk. 21:5-33
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9 “Jagalah diri kalian baik-baik! Karena orang-orang yang memusuhi-Ku
akanmenangkap danmembawa banyak orang dari antara kalian ke sidang
pemimpin agama, dan ada dari antara kalian yang akan dipukuli di dalam
rumah-rumah pertemuanmereka. Danmereka juga akanmembawa kamu
untuk menghadap raja atau kepala pemerintah. Waktu itu mereka akan
melaporkan kamu seperti ini, ‘Dia itu juga pengikut Yesus.’ Tetapi semua itu
terjadi sesuai dengan kehendak Allah, supaya kamu bisa bersaksi tentang
Aku kepadamereka. 10DanAllah sudahmenentukan bahwa sebelum akhir
dunia, Kabar Baik tentang Aku harus disampaikan kepada semua suku
bangsa di seluruh dunia. 11 Dan waktu kamu ditangkap dan dibawa ke
pengadilan, tidak usah kuatir tentang apa yang akan kamu jawab. Karena
pada waktu mereka bertanya kepadamu, saat itu juga Roh Allah akan
memberitahukan apa yang harus kamu jawab. Sebenarnya pada waktu
itu bukan kamu yang bicara, tetapi Roh Kuduslah yang berbicara melalui
kamu.

12 “Nanti akan ada orang yang menyerahkan saudaranya sendiri kepada
pemimpin agama untuk dibunuh. Juga akan ada bapak yang menyer-
ahkan anaknya untuk dibunuh. Dan akan ada juga anak yang menentang
orang tuanya serta menyerahkan mereka kepada pemimpin agama untuk
dibunuh. 13 Semua orang akan membenci kamu karena kamu percaya
kepada-Ku. Tetapi siapa saja yang terus percaya dan mengikut Aku sampai
akhir, mereka akan diselamatkan.

14 “Aku memberikan tanda ini kepada kalian: Kalian akan melihat seo-
rang raja yang memusuhi-Kumendirikan ‘sesuatu yang sangat menajiskan
di dalam Rumah Allah dan merupakan tanda kebinasaan.’✡ Pada waktu
kalianmelihatbencana itu, orang-orangyangadadiYerusalemdanprovinsi
Yudea harus melarikan diri ke gunung-gunung.”
Saya—Markus,meminta kepada orang yangmembacakanbuku ini untuk
orang lain: Tolong jelaskanperkataanYesus tadi kepadapendengar. Yesus
melanjutkanmengajar,*

15 “Pada saat itu, kalau kamu berada di teras rumah,† jangan masuk rumah
lagi untuk mengambil sesuatu! Langsung lari saja! 16 Demikian juga
kalau kamu sedang bekerja di ladang. Jangan pulangmengambil jubahmu.
17Padawaktubencana itu, kasihan sekali ibu-ibuyanghamil danmenyusui.
Mereka akan sangatmenderita karenamereka akan sangat sulit melarikan
diri. 18 Berdoalah supaya bencana itu tidak terjadi pada waktu musim
dingin. Karena kalau musim dingin akan lebih susah lagi. 19 Karena pada
hari-hari itu akan terjadi kesusahan besar. Kesusahan seperti ini belum
pernah terjadi sejak Allah menciptakan dunia ini sampai sekarang. Dan
sesudah itu, kesusahan yang seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi.✡
20 Tetapi oleh karena Allah mengasihani umat pilihan-Nya yang masih
✡ 13:14 Dan. 9:27; 11:31; 12:11 * 13:14 Penjelasan Markus Secara harfiah Markus menulis tiga
katayangberarti, “Biarlahpembacamengerti!” Perkataan ini tentu tidakdiucapkanolehYesus, tetapi
adalahkomentarpendekdari penulisMarkus, dan seringditulis dalamkurungdalampenerjemahan.
Perkataan Markus ini bisa ditafsirkan dengan dua cara: 1) Biarlah orang yang membaca mengerti
perkataan Yesus yang penting ini. 2) Tetapi dalam PB kata kerja ‘baca’ tersebut hampir selalu berarti
‘membaca kepada para pendengar’. Dan kalau demikian, kata imperatif ‘biarlah mengerti’ dapat
dimengerti ‘biarlah arti dijelaskan’ (kepada para pendengar). Pada zaman Markus, kebanyakan
orang tidak bisa membaca, dan Markus mengajak orang yang membacakan kepada orang lain
untuk menjelaskan nubuatan Daniel yang dikutip oleh Yesus. † 13:15 di teras rumah Secara
harfiahMarkusmenulis ‘di atas rumah’. Di negeri Israel bagian atas rumah-rumah adalah datar dan
digunakansebagaimanaorang-orang Indonesiamenggunakan terasatauhalamanrumah. ✡ 13:19
Dan. 12:1
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hidup di dunia pada waktu itu, Dia sudah putuskan bahwa bencana yang
palingmengerikan itu tidakboleh lama. Karenakalau lama, tidakadaorang
yang sanggup bertahan hidup di dunia.

21 “Pada waktu itu kalau ada orang yang memberitahukan seperti ini,
‘Lihat! Kristus yang kita nanti-nantikan itu sekarang ada di sini,’ atau,
‘Dia ada di sana,’ jangan kalian percaya. 22 Karena di kemudian hari akan
banyak orang datang dan membuat bermacam-macam keajaiban untuk
menyesatkan kalian. Mereka itu akan mengakui dirinya sebagai nabi yang
menyampaikan berita dari Allah, atau ada juga yang mengaku, ‘Aku ini
adalah Kristus yang kalian nanti-nantikan itu.’ Tipuan mereka sangat
licik, sampai orang-orang pilihan Allah juga hampir tersesat. 23 Karena
itu waspadalah! Ingatlah bahwa semua ini sudah Ku-beritahukan kepada
kalian sebelum hal-hal ini terjadi.

Yesusmengajar tentang kedatangan-Nya kembali✡
24 “Tetapi pada waktu kesusahan besar itu sudah selesai,

‘Matahari akanmenjadi gelap,
dan bulan juga tidak akan bersinar lagi.
25Dan bintang-bintang pun akan jatuh dari langit,
dan semua pembesar-pembesar dari kuasa gelap yang ada di langit akan

dijatuhkan.’‡
26 “Pada waktu itu semua orang akan melihat Anak Manusia— yaitu Aku,

datang dalamawandengankuasa dan cahaya yang besar dari surga. 27Lalu
Aku akan menyuruh para malaikat-Ku untuk mengumpulkan orang-orang
yang sudah dipilih oleh Allah. Mereka akan dikumpulkan dari semua
tempat di bumi, dari ujung timur sampai ke ujung barat, dan dari ujung
utara sampai ke ujung selatan.

28 “Kita bisa menggambarkan tanda akhir zaman dengan pohon ara.
Kalau ranting-rantingnya sudah menjadi lembek dan tunas-tunas pada
ranting-rantingnyamulai kelihatan, kalian tahubahwamusimpanas sudah
dekat. 29Demikian juga, kalau kalian melihat tanda-tanda itu sudah mulai
terjadi, seharusnya kalian sudah tahu bahwa waktunya untuk Aku datang
kembali sudah dekat. 30 Apa yang Ku-katakan ini benar: Semua tanda itu
akan terjadi sementara orang-orang pada zaman ini masih ada yang hidup.
31Hal-hal inipasti akan terjadi semua. Masih lebihmungkin langit danbumi
hilang lenyap, daripada ajaran-Ku ini tidak terjadi.”

Nasihat supaya berjaga-jaga✡
32 “Tetapi tidak ada seorang pun yang tahu kapan harinya atau jamnya

Akuakandatangkembali kedunia ini. Malaikat-malaikat di surgapun tidak
tahu, dan Aku sebagai Anak Allah juga tidak tahu. Hanya Bapa sendiri yang
tahukapanhal ituakan terjadi. 33 Jadikalianharusberhati-hatidanberjaga-
jaga. Karena kalian tidak tahu kapan waktunya Aku datang kembali.
34 Keadaannya sama seperti waktu seorang pemilik tanah mau pergi ke
tempat yang jauh. Sebelum meninggalkan rumah, dia membagikan tugas
kepada setiap hambanya dan menjelaskan tanggung jawab dan tugasnya
masing-masing. Lalu dia berkata kepada penjaga pintu, ‘Jaga baik-baik
sampai saya kembali!’ 35 Mereka itu terus bersiap-siap dan berjaga-jaga,
karena mereka tidak tahu kapan tuan rumah itu akan kembali— apakah

✡ 13:23 Mat. 24:29-31; Luk. 21:25-28 ‡ 13:25 Ayat 24-25 Hal-hal ini dinubuatkan di Yes. 13:10;
34:4; Yeh. 32:7; Yl. 2:10; 2:31; 3:15. Baris kedua secara harfiah, “dan penguasa-penguasa yang ada di
(tingkat-tingkat) langit akan digoyangkan.” ✡ 13:31 Mat. 24:36-44; Luk. 17:26-30, 34-36
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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

1Dua hari sebelum Hari Raya Paskah,* anggota imam-imam kepala dan
ahli-ahli Taurat mulai mencari cara untuk menangkap Yesus tanpa dike-
tahuiolehorangbanyak, supayamerekabisamembunuhDia. 2Lalumereka
berkata, “Kita tidak boleh menangkap Dia selama pesta ini berlangsung!
Nanti orang banyak akanmarah kepada kita dan bisa terjadi keributan.”

Seorang perempuanmenuangkanminyakwangi ke atas kepala Yesus✡
3 Sesudah itu, Yesus dan murid-murid-Nya pergi ke Betania. Mereka

makan di rumah Simon— yang juga disebut Si Penyakit Kulit.† Waktu Yesus
dan beberapa orang lain sedang makan, ada seorang perempuan masuk
dan membawaminyak wangi yang mahal. Minyak itu terbuat dari minyak
narwastumurni dan ada di dalam botol yang terbuat dari batu putih. Botol
itu sengaja dibuat tanpa tutup. Jadi perempuan itu mendekati Yesus dan
mematahkanbagian tipis dari botol itu lalumenuangkanminyak itu ke atas
kepala Yesus.

4 Tetapi waktu beberapa orang melihat itu, mereka marah dan berkata
satu sama lain seperti ini, “Kenapa minyak wangi itu dibuang begitu saja?!
5 Karena kalau kita menjual minyak itu, tentu kita akan mendapat uang
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 menuangkan
minyak wangi ke atas kepala-Ku, dia sudah mempersiapkan tubuh-Ku
untuk dikuburkan.§ Ini sajalah yang bisa dia lakukan untuk-Ku. 9 Apa
* 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 sembuh dari
penyakitnya sebelum kejadian ini. Lihat catatan tentang penyakit kulit dalam Mrk. 1:40. ‡ 14:5
uang yang banyak sekali Secara harfiah, “300 dinar.” Dinar adalah mata uang Romawi yang dibuat
dari perak asli. Pada waktu itu, satu dinar adalah upah seorang pekerja dalam satu hari. Jadi 300
dinar hampir sama dengan upah seorang pekerja untuk satu tahun. § 14:8 mempersiapkan
tubuh-Ku untuk dikuburkan Orang Yahudi biasanya menaruh minyak wangi dan rempah-rempah
padamayat orangmati sebelumdikuburkan (seperti padaMrk. 16:1). Tetapi perempuan itumungkin
tidak tahu bahwa Yesus akan segera mati. Banyak penafsir berkata bahwa perempuan ini adalah
Maria, saudaranya Lazarus. Kalau begitu, dia menuangkan minyak wangi ke atas kepala Yesus
karena dia mengasihi-Nya dan karena dia ingin berterima kasih kepada-Nya, karena Yesus sudah
menghidupkan kembali saudaranya Lazarus dari kematian (Yoh. 11:38-44; 12:1-8).
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yang Ku-katakan ini benar: Waktu Kabar Baik tentang Aku disebarkan di
seluruh dunia, apa yang sudah dilakukan perempuan ini untuk Aku akan
terus dibicarakan, sampai dia tidak akan pernah dilupakan.”

Yudasmenjual Yesus✡
10 Lalu Yudas dari desa Kariot—* salah satu dari kedua belas murid-

Nya, pergi kepada imam-imam kepala untuk memberitahukan bahwa dia
bersedia menjual Yesus kepada mereka. 11 Waktu mereka mendengar
hal itu mereka senang sekali, dan berjanji memberikan sejumlah uang
kepadanya. Lalu Yudas mulai mencari kesempatan untuk menyerahkan
Yesus kepadamereka.

Yesus dengan kedua belasmurid-Nyamakanmakanan Paskah bersama✡
12Hari 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.”

13LaluYesusmenyuruhduaorangdarimurid-murid-Nya, “Kalianberdua
pergilahkeYerusalem. Di sanakalianakanbertemudengan seoranghamba
laki-laki yang sedang membawa bejana tanah liat berisi air. Ikutilah dia
terus. 14 Waktu dia masuk ke dalam rumah, kalian juga ikut masuk dan
berkatalah kepada pemilik rumah itu, ‘Bapak, Guru kami menanyakan
kepada Bapak: Di mana tempat makan makanan Paskah untuk Dia dan
kamimurid-murid-Nya?’ 15Dan orang itu akanmenunjukkan satu ruangan
besar di lantai atas lengkap dengan meja dan barang-barang lain yang
diperlukan. Di 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
merekamempersiapkanmakanan Paskah di situ.

17Malam itu, Yesus datang bersama murid-murid-Nya. 18Waktu mereka
sedang makan, Dia berkata kepada mereka, “Apa yang Ku-katakan ini
benar: Salah seorang dari kalian akan menyerahkan Aku kepada orang-
orang yangmemusuhi-Ku. Orang itu sedangmakan bersama kita.”

19Waktu mereka mendengar itu, mereka menjadi sangat sedih dan satu
per satu berkata kepada-Nya, “Tuhan, orang itu pasti bukan saya!”

20 Lalu Yesus berkata lagi, “Salah satu dari antara kalian yang dua belas
orang ini akan menyerahkan Aku untuk ditangkap. Sebentar lagi dia
itu akan mencelupkan rotinya ke dalam piring yang sama dengan Aku,
sepertinyadiamasih sahabat-Ku.‡ 21Karena samaseperti yang sudahditulis
dalam Kitab Suci, Anak Manusia—§ yaitu Aku, memang sudah ditetapkan
mati dibunuh. Tetapi kasihan sekali, dia yang menyerahkan Aku kepada
orang-orangyangmemusuhi-Ku! Diaakanmendapathukumanyangsangat
berat sekali, sampai dia akan berpikir bahwa lebih baik kalau dia tidak
pernah dilahirkan.”

✡ 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. ‡ 14:20 seperti dia masih sahabat-Ku Makan dari piring atau mangkuk
makananbersama-samamenandakanpersahabatanyangakrab. Di sini Yesus danmurid-murid-Nya
mencelupkan roti dan sayur pahit mereka ke dalam mangkuk besar yang sama. Mazmur 41:9
kelihatannya bernubuat tentang perbuatan Yudas. § 14:21 Anak Manusia Lihat catatan di Mat.
9:6.
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Yesusmemberikanmakanan untukmengenang tubuh dan darah-Nya✡
22 Waktu mereka sedang makan, Yesus mengambil roti dan mengucap

syukur kepada Allah untuk roti itu. Lalu Diamenyobek-nyobek roti itu, dan
saat Diamemberikan supaya setiapmerekamakandari roti itu Dia berkata,
“Ambillah roti ini danmakanlah. Inilah tubuh-Ku.”

23-24 Sesudah itu, Yesus mengambil cawan yang berisi air anggur, lalu
Dia mengucap syukur kepada Allah. Saat Dia memberikan supaya setiap
mereka minum dari cawan itu Dia berkata, “Inilah darah-Ku— yang akan
ditumpahkan untuk banyak orang. Darah kematian-Ku menjadi tanda
bahwa perjanjian yang baru antara Allah dan manusia sudah sah.” Lalu
mereka semuaminum. 25Dan Yesus berkata lagi, “Apa yang Ku-katakan ini
benar: Aku tidak akanminum anggur seperti ini lagi sampai tibawaktunya
kerajaanyangAllah janjikansudahnyata. Padasaat itulahAkuakanminum
air anggur baru.”

26 Lalu mereka menyanyikan lagu pujian kepada Allah, dan sesudah itu
mereka pergi ke Bukit Zaitun.

Petrus akanmenyangkal Yesus sebagai gurunya✡
27 Pada waktu mereka sedang berjalan, Yesus berkata kepada murid-

murid-Nya, “Kalian semuaakan larimeninggalkanAku, karenaAllah sudah
menetapkan bahwa akan terjadi kepada-Ku sesuai dengan yang tertulis
dalam Kitab Suci,
‘Aku akanmemukul danmembunuh Gembala itu.
Pada waktu itu domba-domba-Nya akan lari ke sana kemari.’✡
28 Tetapi sesudah Allah menghidupkan Aku kembali dari kematian, Aku
akan duluan pergi ke daerah Galilea.”

29Lalu Petrus berkata, “Biarpun semua teman larimeninggalkan Engkau,
tetapi saya tidak!”

30 Lalu jawab Yesus kepadanya, “Apa yang Ku-katakan ini benar: Malam
ini sebelum ayamberkokok dua kali, kamu sudah tiga kalimenyangkal Aku
sebagai gurumu.”

31Tetapi Petrus menjawab lagi dengan tegas, “Kalau memang saya harus
mati bersama Engkau, saya siap! Karena saya tidak akan pernah berkata
bahwa saya tidak mengenal Engkau.” Dan semua murid yang lainnya
berkata seperti itu juga.

Yesus berdoa sendirian di taman Getsemani✡
32 Sesudah Yesus dan murid-murid-Nya sampai di satu taman yang

bernama Getsemani, Dia berkata kepada mereka, “Kalian duduk di sini,
karena Aku mau pergi berdoa.” 33 Lalu Dia mengajak Petrus, Yakobus, dan
Yohanes ikutbersama-Nya. Waktu ituYesus sangat sedihsekalidanhati-Nya
sangat tidak tenang. 34 Lalu Dia berkata kepada mereka, “Hati-Ku sangat
sedih sekali, seperti mau mati rasanya. Kalian tinggal di sini. Teruslah
terjaga sambil berdoa.”

35 Lalu Yesus berjalan sedikit jauh dari mereka, kemudian Dia berlutut
dan berdoa supaya Dia bisa lepas dari kesusahan yang sudah dekat— kalau
Allahmenghendaki. 36Diaberdoa seperti ini, “Abba,* Bapa, Engkaumampu
melakukan segala sesuatu. Tolong lepaskan kesusahan ini dari-Ku! Tetapi
✡ 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 * 14:36 Abba Abba bukan
bahasa Yunani, tetapi bahasa Ibrani sehari-hari pada waktu itu, dan kata itu dipakai oleh anak-anak
kecil, seperti anakkecil yangbelumbisamenyebut ‘bapak’, tetapi ‘papa’. JadiwaktuYesusmemanggil
Bapaknya ‘Abba’, itu menunjukkan rasa sayang dan hubungan yang paling dekat.
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Akuminta jangankehendak-Kuyang jadi, tetapi biarlahkehendakBapa saja
yang jadi.”

37 Sesudah selesai berdoa, Dia kembali kepada ketiga murid-Nya itu, dan
Dia menemukan mereka sedang tertidur. Lalu Dia berkata kepada Petrus,
“Simon, apakah kamu sedang tidur? Ternyata kamu tidak sanggup terus
terjaga sambil berdoa selama satu jam saja!” 38 Lalu Yesus berkata lagi,
“Sadarlah terus sambil berdoa supaya kalian masing-masing tidak jatuh ke
dalamdosawaktu iblismencobai kamu. Memang rohmumauberbuat yang
baik, tetapi secara badani kamu lemah.”

39 Lalu Yesus kembali lagi ke tempat yang sama untuk berdoa, dan doa-
Nya untuk hal yang sama. 40Waktu selesai berdoa, Dia kembali dan men-
emukan 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 untuk
menjawab-Nya.

41 Sesudah itu Yesus pergi lagi berdoa untuk yang ketiga kalinya, dan
waktuDiakembali lagi kepadamereka,Diaberkata, “Kalianmasih tidurdan
istirahat juga— ya?! Sekarang cukup! Waktunya sudah tiba. Lihatlah! Aku—
Anak Manusia, akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang berdosa.
42 Bangunlah! Mari kita pergi. Lihatlah! Orang yang menyerahkan Aku
kepada orang-orang yangmemusuhi-Ku sudah datang.”

Yesus ditangkap✡
43 Waktu Yesus masih berbicara, tiba-tiba Yudas— yaitu salah satu dari

kedua belas murid-Nya, datang dengan orang banyak. Mereka membawa
parang dan tongkat kayu. Mereka adalah orang-orang yang disuruh oleh
para imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan para pemimpin orang Yahudi.
44Sebelumnya Yudas sudahmemberitahukan kepadamereka, “Orang yang
saya peluk, itulah Yesus. Tangkap dia, dan jaga dia baik-baik.” 45 Waktu
Yudas tiba, dia langsung mendekati Yesus dan berkata, “Guru.” Lalu dia
memeluk Yesus.†

46 Dan orang-orang itu langsung menangkap Yesus. 47 Tetapi salah satu
murid Yesus mengeluarkan parangnya dan menyerang seorang budak
imam agung. Tetapi dia hanya berhasil memotong salah satu telinganya
sampai putus.

48 Lalu Yesus berkata kepada mereka, “Kalian pikir Aku ini orang jahat—
kah?!— sehingga kalian harus membawa parang dan tongkat kayu ke sini!
49 Padahal setiap hari Aku bersama kalian di teras Rumah Allah untuk
menyampaikan ajaran-Ku! Lalu kenapa kalian tidak menangkap Aku di
sana? Tetapi hal ini sudah ditetapkan untuk terjadi kepada-Ku sesuai
dengan apa yang tertulis dalam Kitab Suci.”

50Pada waktu itu semuamurid-Nya lari meninggalkan Dia.
51 Seorang pemuda‡ berusaha mengikuti Yesus dari belakang. Dia hanya

memakai kain halus saja. Danmereka hampir menangkap dia juga dengan
memegang kain itu. 52 Jadi dia melepaskan kain itu di tangan mereka dan
lari dengan telanjang.

Yesus dibawamenghadap sidangMahkamahAgama orang Yahudi✡

✡ 14:42 Mat. 26:47-53; Luk. 22:47-53; Yoh. 18:3-12 † 14:45 peluk/memeluk Secara harfiah,
“mencium.” Ini cara yang wajar di antara orang Yahudi untuk bersalaman. ‡ 14:51 pemuda
Banyak ahli tafsir berpendapat bahwa kemungkinan besar pemuda ini adalah Markus sendiri. Dia
penduduk Yerusalem (Kis. 12:12). ✡ 14:52 Mat. 26:57-68; Luk. 22:54-55, 63-71; Yoh. 18:13-14, 19-24
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53 Sesudah itu mereka membawa Yesus ke rumah imam agung. Semua
sidang Mahkamah Agama Yahudi sedang berkumpul di situ— yaitu imam-
imam kepala, pemimpin-pemimpin Yahudi, dan ahli-ahli Taurat. 54 Tetapi
Petrus mengikuti Yesus dari jauh sampai ke halaman rumah imam agung
itu. Di sana dia duduk bersama dengan penjaga-penjaga imam agung itu.
Bersamamereka, dia ikut menghangatkan badannya dekat api.

55-56Waktu itu imam-imamkepala dan semua anggota sidangMahkamah
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 yang memberikan
kesaksian palsu, kesaksian dua orang saja pun tidak ada yang sama. Karena
itu mereka tidak berhasil membuktikan kesalahan apa pun tentang Yesus.

57Lalu beberapa orang berdiri danmemberikan kesaksian palsu tentang
Dia, 58 “KamimendengarDia berkata, ‘Akuakanbongkar RumahAllah yang
dibangun dengan tangan manusia ini, dan dalamwaktu tiga hari aku akan
bangunkembali yang baru, yang tidak dibangundengan tanganmanusia.’ ”
59Tetapi bahkan tentanghal itukesaksianduaorang sajapun tidakadayang
sama.

60Lalu imamagungberdiri di hadapanmerekadanberkata kepadaYesus,
“Kenapa kamu tidak menjawab apa-apa?! Padahal sudah banyak orang
yang bersaksi tentang ajaran-ajaranmu yang salah.” 61 Tetapi Yesus tetap
diam saja dan tidakmenjawab apa-apa.
Lalu imam agung bertanya lagi kepada Dia, “Apakah kamu Anak Allah

dan Kristus?”§
62 Dan Yesus menjawab, “Ya, benar. Dan kalian akan melihat Anak

Manusia*— yaitu Aku, duduk di tempat yang paling terhormat di samping
Yang Mahakuasa. Juga waktu Aku datang dari surga, kalian akan melihat
Aku datang dalam awan.”

63 Waktu mendengar itu, untuk menunjukkan kemarahannya, imam
agungmerobek-robek baju tipis† yang sedang dia pakai, dan berkata, “Buat
apa kita mencari saksi-saksi lain lagi?! 64Kalian sendiri sudah mendengar
dia menghina Allah! Jadi bagaimanamenurut kalian?”
Lalu mereka semua memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati

kepada-Nya.
65 Sesudah itu ada di antara mereka yang mulai meludahi Dia. Mereka

juga menutup mata-Nya dengan sepotong kain, dan sambil memukuli Dia
mereka berkata, “Kalau kamu seorang nabi, coba tebak, siapa nama orang
yang baru saja memukul kamu!” Kemudian penjaga-penjaga imam agung
itu punmemukuli Yesus sambil membawa Dia keluar.

Petrusmenyangkal bahwa dia pengikut Yesus✡

§ 14:61 Anak Allah dan Kristus Sesuai kebiasaan orang Yahudi, imam agung menghindar dari
menyebut ‘Allah’. Secara harfiah, dia berkata, “Anak dari yang Terpuji.” Dalam ayat yang berikut
ini, Yesus juga mengikuti kebiasaan itu dengan tidak langsung mengucapkan ‘Allah’, tetapi “Yang
Mahakuasa.” Dan kebiasaan ini juga muncul dalamMrk. 11:30. Tentang arti “Kristus,” lihat catatan
di Mrk. 1:1. * 14:62 Anak Manusia Lihat catatan di Mrk. 2:10. Yang Yesus katakan tentang
diri-Nya adalah kutipan dari Mzm. 110:1 dan Dan. 7:13. † 14:63 merobek-robek baju tipis Dalam
kebudayaan orang Yahudi,merobek baju adalah tanda sangat sedih atau sangat tidak setuju. Markus
menggunakan kata dalam Bahasa Yunani yangmenunjukkan bahwa baju yang dirobek adalah baju
dalam yang halus— bukan jubah, yaitu baju luar yang tebal. Lihat Kej. 37:34; Yos. 7:6; 2Sam. 1:11;
2Raj. 18:37; 19:1. ✡ 14:65 Mat. 26:69-75; Luk. 22:56-62; Yoh. 18:25-27
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66 Waktu semua itu terjadi, Petrus masih menghangatkan badannya di
dekat api di halaman rumah imam agung. Lalu seorang pembantu perem-
puan dari imam agung itu datang. 67 Waktu dia memperhatikan muka
Petrus di terang api, dia berkata kepadanya, “Kamu juga salah satupengikut
Yesus orang Nazaret itu— bukan?!”

68 Tetapi Petrus berkata, “Saya tidak tahu, dan tidak mengerti apa yang
kamu katakan.” Lalu dia pergi ke pintu pagar masuk. Pada saat itu juga
ayam berkokok.

69Waktu pembantu perempuan itumelihat Petrus lagi, diamulai berkata
kepada orang-orang yang ada di situ, “Orang ini juga salah satu darimereka
yang ikut Yesus.” 70Tetapi Petrus menyangkal lagi, “Bukan!”
Tidak lama kemudian, orang-orang yang berdiri di situ berkata kepada

Petrus, “Betul! Kamu juga salah satu dari mereka, karena kamu juga orang
Galilea.”

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 punmengin-
gat apayangYesus katakankepadanyamalam itu, “Sebelumayamberkokok
dua kali, kamu sudah tiga kali menyangkal Aku sebagai gurumu.” Petrus
pun langsungmenangis dengan sangat sedih.

15
Yesus diserahkan kepada Pilatus✡

1 Pagi-pagi sekali semua sidang Mahkamah Agama— yaitu imam-imam
kepala, pemimpin-pemimpin Yahudi, dan ahli-ahli Taurat, mengatur ren-
cana untuk membunuh Yesus dengan cara memperalat pejabat-pejabat
pemerintah Roma. Lalu mereka mengikat dan membawa Dia untuk diser-
ahkan kepada Gubernur Pilatus.

2 Sesudah mereka melaporkan tuduhan-tuduhan kepada Pilatus, dia
bertanya kepada Yesus, “Benarkah kamu ini raja orang Yahudi?”
Jawab Yesus, “Ya, begitulah.”
3Lalu para imam kepalamelaporkan banyak tuduhan tentang kesalahan

Yesus. 4 Jadi Pilatus bertanya lagi kepada Yesus, “Apakah kamu tidak
mau menjawab? Karena mereka berkata kamu sudah melakukan banyak
kesalahan.” 5 Tetapi Yesus tetap tidak menjawab apa-apa, sehingga Pilatus
sangat heran sekali.

Pilatusmenyerahkan Yesus untuk dihukummati✡
6Setiap tahundiYerusalempadaHariRayaPaskah, gubernur selalumem-

bebaskan satu orang dari penjara sesuai dengan permintaan masyarakat.
7Pada waktu itu ada seorang di dalam penjara yang bernama Barabas. Dia
ditangkap dan dipenjarakan bersama beberapa orang lain, karena mereka
melakukan kerusuhan melawan pemerintah Roma. Dalam kerusuhan itu
Barabas sudah membunuh seseorang. 8 Jadi kebetulan pagi itu orang
banyakdatangkepadaGubernurPilatusdanmeminta, “ApakahBapakakan
membebaskan seorang tahanan pada hari ini?— seperti yang biasa Bapak
lakukan.”

9 Lalu Pilatus menjawab mereka, “Apakah kalian mau supaya saya
melepaskan raja orang Yahudi ini untuk kalian?” 10Pilatus sengaja berkata
seperti itu karena dia tahu para imamkepala iri hati kepada Yesus. Dia tahu
bahwa alasan itu yang membuat mereka menyerahkan Yesus kepadanya.
✡ 15: Mat. 27:1-2; Luk. 23:1-5; Yoh. 18:28-38 ✡ 15:5 Mat. 27:15-26; Luk. 23:13-25; Yoh. 18:39–19:16
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11 Tetapi para imam kepala membujuk orang banyak itu supaya mereka
minta kepada Pilatus untuk membebaskan Barabas— bukan Yesus. 12 Lalu
Pilatus bertanya sekali lagi kepada mereka, “Kalau begitu, apa yang kalian
mau saya lakukan terhadap orang ini?— yang kalian sebut ‘raja orang
Yahudi.’ ”

13Tetapi mereka berteriak, “Salibkan dia!”*
14 Lalu Pilatus bertanya lagi kepada mereka, “Kenapa? Kesalahan apa

yang sudah dia perbuat?”
Tetapi mereka berteriak-teriak lebih keras lagi, “Salibkan dia!”
15 Karena Pilatus menginginkan orang banyak itu senang kepada dia,

maka dia melepaskan Barabas untuk mereka. Lalu dia menyerahkan
Yesus kepada tentara-tentaranya, supaya mereka mencambuki Dia dan
menyalibkan-Nya.

Tentara-tentaramengejek Yesus✡
16 Lalu tentara-tentara itu membawa Yesus masuk ke dalam markas

mereka yang berada di bagian istana gubernur, dan mereka memanggil
semua tentara yang lainuntukberkumpul di sana. 17Sesudahmencambuki,
mereka mulai mengejek Yesus. Mereka mengganti jubah yang Yesus pakai
dengan jubah komandanmereka yang berwarna ungu, karenawarna yang
seperti itu biasa juga dipakai oleh raja. Dan mereka membuat mahkota
berduri dari cabang pohon berduri dan memasangnya pada kepala Yesus.
18Lalumereka pura-puramemberi hormat kepada Yesus dengan berteriak,
“Salam, hai raja orang Yahudi!” 19 Sesudah itu mereka memukul kepala
Yesus dengan tongkat dan ada juga yang meludahi Dia. Ada juga dari
antara mereka pura-pura memberi hormat dengan cara berlutut di depan
Yesus, seperti memberi hormat kepada raja. 20 Sesudah mereka mengejek
Dia seperti itu, mereka melepaskan jubah ungu itu dan menggantikannya
dengan jubah-Nya sendiri. Lalu mereka membawa Yesus keluar untuk
disalibkan.

Yesus disalibkan✡
21 Pada waktu mereka dalam perjalanan ke tempat di mana Yesus akan

disalibkan, mereka bertemu dengan seorang Kirene yang baru kembali
dari luar kota. Orang itu bernama Simon— bapak dari Aleksander dan
Rufus. Lalu tentara-tentara itu memaksa† Simon untuk memikul salib
* 15:13 Salibkan dia! Pada zaman Yesus, pemerintah Roma memakai cara khusus untuk men-
jatuhkan 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 hanyamenderita secara fisik tetapi sangat dipermalukan juga. Karena
penjahat yangkenahukumanseperti itu selaludisalibkandalamkeadaan telanjang, danorang-orang
yangmelewati tempat itu akanmenghina danmengejeknya. Hukumanmati dengan cara disalibkan
tidak berlaku untuk warga negara kerajaan Roma, hanya berlaku untuk budak atau orang-orang
dari negara-negara jajahan kerajaan Roma. ✡ 15:15 Mat. 27:27-31; Yoh. 19:2-3 ✡ 15:20
Mat. 27:32-44; Luk. 23:26-43; Yoh. 19:17-27 † 15:21 memaksa menerjemahkan istilah khusus
dalam bahasa Yunani, bisa juga diterjemahkan “memerintahkan.” Dalam setiap provinsi di mana
pemerintah Roma menjajah rakyat, semua tentara Roma diperbolehkan memerintah masyarakat
untuk memikul barang mereka. Kejadian ini menunjukkan bahwa Yesus sudah terlalu lemah untuk
memikul salib-Nya sendiri.
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Yesus. 22Mereka menggiring Yesus ke Golgota. Dalam bahasa Ibrani nama
tempat itu artinya “tempat tengkorak.”‡ 23Di sana mereka memberikan air
anggur yang dicampur dengan getah pohon mur kepada-Nya. Tetapi Yesus
menolaknya.

24 Lalu tentara-tentara itu menyalibkan Dia. Dan pakaian-Nya mereka
bagi-bagikan di antara mereka dengan cara membuang undi.§ 25Mereka
menyalibkan Yesus sekitar jam sembilan pagi. 26 Kemudian pada salib-
Nya bagian atas, mereka pasang plang dengan tulisan tuduhan terhadap
Yesus— yaitu, “Inilah raja orang Yahudi.” 27-28 Bersama Yesus, mereka juga
menyalibkan dua orang pencuri, yang seorang di sebelah kanan-Nya, dan
yang seorang lagi di sebelah kiri-Nya.*

29Orang-orang yangmelewati tempat itumenghina Dia. Merekamengge-
lengkan kepala sambil berkata, “Hei, kamu yang dulu berkata bahwa kamu
akanmerobohkanRumahAllah danmembangunnya kembali hanya dalam
tiga hari. 30 Selamatkanlah dirimu dan turunlah dari salibmu itu!”

31Demikian juga dengan para imamkepala dan para ahli Taurat yang ada
di situ. Mereka tertawa dan mengejek Dia dengan suara keras, “Kasihan
sekali! Orang-orang lain dia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak bisa
dia selamatkan! 32Kalau dia benar-benar Kristus, Raja Penyelamat bangsa
Israel, biarlah dia turun dari salibnya itu! Dengan begitu kami bisa percaya
kepadanya.” Dan kedua penjahat yang disalibkan bersama Yesus ikut juga
menghina Dia.

Yesusmati✡
33Pada jamdua belas siang, tiba-tiba semua daerah itu gelap dan berlang-

sung sampai jam tiga sore. 34 Kira-kira jam tiga, Yesus berteriak dengan
suara yang keras, “Eloi, Eloi, lama sabaktani?” Yang artinya, “Allah-Ku,
Allah-Ku, kenapa Engkaumeninggalkan Aku?”✡

35 Lalu beberapa orang yang berdiri di sana salah dengar dan mereka
berkata, “Dengar! Dia memanggil Nabi Elia.” 36 Sesudah itu seseorang
lari untuk mengambil sepotong spons† dan menaruhnya di ujung sebatang
buluh. Lalu diamencelupkan spons itu ke dalamair anggur yang asam‡dan
memberikannya kepada Yesus supaya Dia minum. Sambil melakukan hal
itu dia berkata, “Mari kita tunggu dan lihat apakah Elia akan datang untuk
menurunkan dia dari salib ini!”

‡ 15:22 Golgota Nama yang disebutMarkus untuk tempat itu berasal dari bahasa Ibrani sehari-hari.
Dalam bahasa Latin— yaitu bahasa Italia dan ibukotanya Roma, itu disebut Kalvari. Bukit itu ada
di sebelah utara Yerusalem. Nama bukit itu bukan karena ada tengkorak-tengkorak manusia di
sana. Tetapi di bukit itu kebetulan ada batu besar yang menonjol yang bentuknya seperti tengkorak
manusia. § 15:24 bagi-bagikan…undiMarkus sengajamenulis ayat ini supayamiripdenganMzm.
22:18. Yesusmenggenapi yang tertulis di ayat itu. * 15:27-28 Perbedaan salinan Beberapa salinan
kuno menambahkan kata-kata ini yang kemudian dihitung sebagai ayat 28: Jadi hal itu menepati
FirmanAllahyangdisampaikanolehseorangnabi, “Diaakandiperlakukansamaseperti orang jahat.”
✡ 15:32 Mat. 27:45-56; Luk. 23:44-49; Yoh. 19:28-30 ✡ 15:34 Mzm. 22:2 † 15:36 spons Sejenis
bunga karang yang bisa mengisap air untuk dipindahkan. ‡ 15:36 air anggur yang asamWaktu
merekamemberikan air anggur asam, pada waktu itu tepatlah apa yang tertulis dalamMzm. 69:22.
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37Lalu Yesus berteriak danmati. 38Waktu Yesus mati, gorden yang selalu
tergantung di pintu RuangKudus§ di dalamRumahAllah robek sendiri dari
atas ke bawahmenjadi dua bagian.

39Waktu komandan kompi* yang berdiri di situ melihat apa yang terjadi
pada Yesus saat Dia mati, dia langsung berkata, “Benar-benar, Orang ini
adalah Anak Allah!”

40Di situ juga ada perempuan-perempuan berdiri dan melihat dari jauh.
Mereka adalah Salome, Maria yang berasal dari kampung Magdala, dan
Maria— ibu dari Yoses dan Yakobus muda, yaitu adik-adiknya Yesus.†
41 Mereka adalah perempuan-perempuan yang biasa ikut dan melayani
Yesus waktu Dia masih berada di daerah Galilea. Di situ juga ada banyak
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

segeramenyelesaikan segala persiapanmerekauntukHari Sabat. 43Karena
itu Yusuf memberanikan diri menghadap Pilatus supaya dia mengizinkan
mayat Yesus bisa segera diturunkan dan dikuburkan. (Yusuf ini berasal
dari kampung Arimatea. Dia juga salah satu anggota terhormatMahkamah
AgamaYahudi. Dia juga rindu sekali saatnyaAllahmulaimemerintahdunia
ini sebagai Raja.) 44 Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus mati
sebelummalam. Lalu diamenyuruh komandan kompi yangmelaksanakan
penyaliban hari itu datang untuk menanyakan kalau Yesus benar-benar
sudah mati. 45 Sesudah Pilatus mendengar laporan komandan itu bahwa
Yesus sudah mati, dia memberi izin kepada Yusuf untuk membawa mayat
Yesus. 46 Lalu Yusuf membeli kain putih untuk membungkus mayat-Nya.
Sesudah Yusuf dan beberapa orang lainmenurunkanmayat-Nya dari salib,
mereka membungkus-Nya dengan kain itu, lalu membawa dan menaruh
mayat-Nya di dalam kuburan yang digali seperti gua di dalam bukit batu.
Sesudah itu pintu kuburan itu ditutup dengan menggulingkan batu besar
yang sudah disediakan sebagai tutupnya. 47 Waktu mereka mengurus
mayat Yesus, kedua ibu yang bernama Maria itu ada di situ dan melihat
tempat di manamerekamenaruhmayat-Nya.

16
Berita tentang Yesus hidup kembali dari kematian✡

1-2 Waktu 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. 3 Waktu di
§ 15:38 gorden … Ruang Kudus Gorden itu adalah kain tebal yang selalu terpasang di pintu Ruang
Kudus. Tidak jelas di sini apakah gorden itu ada di pintu masuk Ruang Kudus, atau gorden yang
memisahkan Ruang Kudus dengan Ruang Mahakudus. Arti rohani dari keajaiban ini dijelaskan
dalam Ibrani 9, bahwa tidak ada lagi penghalang yang memisahkan manusia dari Allah. (Lihat
Kel. 26:31-33, Ibr. 9:1-8.) * 15:39 komandan kompi Secara harfiah dalam bahasa Yunani, kata
yang diterjemahkan ‘komandan kompi’ berarti ‘pemimpin dari seratus tentara’. † 15:40 Urutan
nama diubah supaya Salome tidak dianggap saudara perempuan dari Yakobus dan Yoses. Ada
kemungkinan bahwa Salome ini adalah istri Zebedeus dan ibu dari Yakobus dan Yohanes— yaitu
kedua murid Yesus. Matius memakai nama lain untuk Yoses— yaitu Yusuf (Mat. 27:56). ✡ 15:41
Mat. 27:57-61; Luk. 23:50-56; Yoh. 19:38-42 ✡ 16: Mat. 28:1-8; Luk. 24:1-12; Yoh. 20:1-10
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jalan mereka saling bertanya, “Siapakah yang akan menolong kita untuk
menggulingkan batu besar itu, supaya kita bisamasuk 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 kepadamereka, “Jangan kaget! Saya tahu kalianmencari Yesus,
Orang Nazaret yang sudah disalibkan itu. Dia tidak ada di sini, karena
Allah sudahmenghidupkanDia kembali. Lihat saja tempat dimanamereka
menaruh mayat-Nya. 7 Jadi sekarang pergilah dan beritahukanlah kepada
murid-murid-Nya, khususnya kepada Petrus. Katakanlah, ‘Yesus sudah
duluan pergi ke Galilea dan kalian akan menemui Dia di sana— sesuai
dengan apa yang sudah pernah Dia beritahukan kepada kalian.’ ”

8Dengangemetarperempuan-perempuan itu larimeninggalkankuburan
itu, karena sangat takut dan bingung. Mereka tidak bicara apa-apa dengan
orang yangmereka temui di jalan, karenamerekamasihmerasa takut.*

Tambahan yang kuno kepada Injil Markus: Yesus memperlihatkan diri-
Nya kepadamurid-murid-Nya✡
[ 9PadahariMinggu pagi-pagi sekali Yesus sudahhidup kembali. Pertama

sekali Dia memperlihatkan diri-Nya kepada Maria dari kampung Magdala.
(Daripadanya Yesus pernah mengusir tujuh roh jahat.) 10 Lalu Maria pergi
memberitahukan hal itu kepada orang-orang yang dulu mengikut Yesus.
Waktu itu mereka masih berduka dan menangis karena kematian Yesus.
11Waktumereka mendengar bahwa Yesus sudah hidup kembali danMaria
baru saja melihat Dia, mereka tidak percaya.

12 Tidak lama sesudah itu, Yesus memperlihatkan diri-Nya dengan muka
seperti orang lain kepada dua orang yang dulu sering bergabung dengan
murid-murid-Nya. Saat itu mereka sedang berjalan dari Yerusalem ke
tempat lain. 13 Waktu dua orang itu sadar bahwa Orang yang bersama
mereka adalah Yesus, tiba-tiba Yesus menghilang. Lalu mereka berdua
kembali 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. 16Orang yang tidak
mau percaya kepada-Ku akan dihukum. Tetapi orang yang percaya dan
dibaptis akan diselamatkan. 17 Dan kepada setiap kalian yang percaya
kepada-Ku, Allah akan memberikan kuasa kepadamu untuk melakukan
keajaiban-keajaiban ini:
Demi Aku dimuliakan
* 16:8 Perbedaan salinan Beberapa salinan kuno dalam bahasa Yunani mengakhiri Injil Markus
dengan ayat 8. Ada juga salinan kuno yang lain yang tidak mempunyai ayat 9-20, tetapi berakhir
dengan kata-kata ini: Tetapi mereka segera memberitahukan pesan malaikat itu kepada Petrus dan
orang-orang yang bersamadia. Sesudah itu, Yesus sendirimengutusmereka pergi (ke semua tempat)
dari timur ke barat dengan Kabar Suci yang tidak akan pernah berubah— yaitu bahwamanusia bisa
diselamatkandanmenerimahidupyang selama-lamanya. ✡ 16:8 Mat. 28:9-10; Luk. 24:13-35; Yoh.
20:11-18
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kamu akanmengusir setan-setan,
akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru yang belum pernah kamu
pelajari,

18 dan biarpun kamu memegang ular dengan tangan saja atau minum
racun, kamu tidak akan sakit ataumati.

Dan kamu juga akan meletakkan tangan atas orang-orang sakit sambil
berdoa kepada-Ku, dan orang yang sakit itu akan sembuh.”

Yesus terangkat ke surga✡
19 Sesudah Dia selesai berbicara kepada murid-murid-Nya, Tuhan Yesus

terangkat ke surga, di mana Dia duduk di sebelah kanan Allah— yaitu di
tempat yang paling terhormat. 20Lalumurid-murid-Nya pergi kemana saja
mengabarkan berita keselamatan. Dan Roh Tuhan Yesus menyertai setiap
mereka dengan membuat banyak keajaiban sebagai bukti bahwa berita
keselamatan yangmereka kabarkan itu adalah benar. ]

✡ 16:18 Luk. 24:50-53; Kis. 1:9-11
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Injil Lukas
Prakata Lukas

1Kepada yang terhormat Bapak Teofilus.* Banyak orang sudah berusaha
menuliskan laporan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di antara kita.
2Merekamenuliskan laporanmereka sesuai dengan apa yang sudah dicer-
itakan oleh orang-orang yang menyaksikan sendiri peristiwa-peristiwa
itu dari sejak awal. Para saksi mata itu sudah melayani Tuhan dengan
memberitakan kabar itu ke mana-mana. 3 Jadi, karena sejak awal saya
sudah selidiki semua peristiwa itu dengan teliti dari para saksi mata, maka
sayaberpikir, “Sebaiknya sayamenuliskan laporannya secara teratur untuk
Bapak Teofilus.” 4 Dengan begitu, Bapak mengetahui bahwa apa yang
diajarkan kepada Bapak adalah benar sekali.

Malaikat Gabriel memberitahukan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis
5 Pada waktu Herodes memerintah sebagai raja di provinsi Yudea di

bawah pemerintahan raja agung di Roma, ada seorang imam bernama Za-
karia. Dia adalah salah satu anggota dalam kelompok imam yang bernama
kelompokAbia.† IstrinyabernamaElisabet. Dia jugaberasal dari keturunan
Harun— imam yang pertama. 6 Kehidupan Zakaria dan istrinya menye-
nangkan hati Allah, karena mereka selalu hidup benar menurut kemauan
Allah— yaitu selalu menaati semua perintah dan peraturan TUHAN tanpa
kesalahan. 7Tetapimereka tidakmempunyai anak karena Elisabetmandul,
danmereka juga sudah sangat tua.

8Pada suatu hari ketika kelompok Abiamendapat giliran untukmelayani
di Rumah Allah, Zakaria menjalankan tugasnya sebagai imam di hadapan
Allah. 9Dan seperti kebiasaan para imam, mereka membuang undi untuk
mengetahui siapa yang akan membakar kemenyan di bagian Rumah Allah
yang bernama Ruang Kudus. Dan ternyata Zakaria yang terpilih untuk
tugas itu. 10 Ketika tiba waktunya untuk pembakaran kemenyan dan
Zakaria sudahmasuk ke dalamRuang Kudus, sesuai kebiasaan jam berdoa,
di luar di teras Rumah Allah banyak sekali orang sedang berdoa.

11 Lalu tiba-tiba dia melihat malaikat berdiri di sebelah kanan mezbah
yang adalah tempat untukmembakar kemenyan. 12Ketika Zakaria melihat
malaikat itu, dia terkejut dan takut sekali. 13 Tetapi malaikat itu berkata
kepadanya, “Jangan takut, Zakaria. Allah sudahmendengardoamu: Istrimu
Elisabet akanmelahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Hendaklah kamu
menamakan dia Yohanes. 14 Kamu akan bergembira dan bahagia karena
anakmu itu, dan banyak orang juga akan turut bergembira karena kelahi-
rannya. 15 Karena dia akan menjadi orang yang agung di hadapan Allah.
Sebagai tanda dia dikhususkan bagi Allah, dia tidak boleh minum anggur
atau minuman keras lainnya.‡ Dia akan selalu dipenuhi oleh Roh Kudus—

* 1:1 Teofilus Nama Teofilus berarti ‘orang yang mengasihi Allah’ atau ‘sahabat Allah’. Ada kemu-
ngkinan bahwa Lukas menulis Injil ini sebagai laporan kepada seorang terkemuka yang bernama
Teofilus. Tetapi karena arti nama itu, maka ada banyak penafsir yang berpikir bahwa laporan Lukas
ini ditujukan kepada semua orang yangmengasihi Allah. † 1:5 kelompok Abia Para imam terbagi
dalam dua puluh empat kelompok, untuk mengatur waktunya mereka bertugas di Rumah Allah
setiap tahun. Lihat 1Taw. 24. ‡ 1:15 Sebagai tanda… tidak bolehminumanggur… Perintah seperti
ini jugadiberikankepadaorang tuaSimson (Hak. 13:5, 7), jadiorang tuaYohanespastiberpikirbahwa
anakmereka akanmenjadi nabi.
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bahkan sejak dalam kandungan ibunya. 16Dia akan membimbing banyak
orang Israel supaya mereka kembali kepada TUHAN— Allah mereka. 17Dia
akanmenyiapkan umat Allah sebelum kedatangan Tuhan ke dunia ini. Roh
Allah akan memberikan kuasa kepadanya untuk bisa bekerja seperti Nabi
Elia. Akibat pelayanannya, orang tua akan mengasihi anak-anak mereka
kembali. Dan dia akan membimbing orang-orang yang tidak taat kepada
TUHANmenjadi taat kembali. Dan cara berpikirmerekamenjadi bijaksana
kembali, sehinggamerekamau hidup benar.”

18Lalu Zakaria berkata kepada malaikat itu, “Bagaimana saya bisa yakin
bahwa apa yang engkau katakan itu benar-benar akan terjadi? Saya dan
istri saya sudah terlalu tua untuk bisa mendapatkan anak kandung!”

19Danmalaikat itumenjawab, “Nama saya Gabriel. Saya selalu berdiri di
hadapan Allah dan selalu siap membawa berita-Nya. Dialah yang menyu-
ruhsayauntukmenyampaikankabarbaik ini kepadamu. 20Dengarlah! Apa
yang sudah saya sampaikan kepadamu pasti akan terjadi pada waktunya.
Tetapi karenakamu tidakpercayakata-kata saya,makakamuakanmenjadi
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 dalamRuang Kudus. 22Ketika
dia keluar, dia sudah menjadi bisu dan tidak bisa lagi berbicara kepada
mereka. Dia hanya bisamemberi tanda dengan tangannya kepadamereka.
Akhirnya mereka sadar bahwa dia sudah mendapat penglihatan di dalam
RuangKudus. 23Sesudah selesai giliran bertugas, Zakaria pulang ke rumah-
nya di desa.

24 Tidak lama kemudian istrinya Elisabet hamil. Selama lima bulan Elis-
abet tidak ke mana-mana dan tidak menampakkan dirinya kepada orang-
orang, 25 karena dia berpikir “Sudah begitu lama orang-orang menghina
saya karena mandul, tetapi akhirnya TUHAN mengasihani saya. Jadi biar-
lah orang-orang tahubahwa saya sudahhamil ketikamerekamelihat saya!”

Malaikat Gabriel memberitahukanMaria tentang kelahiran Yesus
26-27Ketika Elisabet hamil enam bulan, Allah mengutus malaikat Gabriel

kepada seorangperawanmudabernamaMaria yang tinggal di kotaNazaret
di provinsi Galilea. Maria bertunangan dengan Yusuf— seorang keturunan
Daud. 28Begitu malaikat itu sampai, dia berkata, “Salam! TUHAN sungguh
baik hati kepadamu. Dia menyertaimu!”

29Maria sangat terkejutmendengar perkataanmalaikat itu danbertanya-
tanya dalam hatinya tentang arti salam itu.

30 Lalu malaikat itu berkata lagi kepadanya, “Jangan takut Maria. Allah
sangat baik hati kepadamu. 31 Dengarkanlah! Kamu akan hamil dan
melahirkan seorang Anak laki-laki. Hendaklah kamu menamakan Dia
Yesus. 32 Dia akan menjadi Orang Agung dan akan disebut Anak Allah
Yang Mahatinggi. Dan TUHAN Allah akan mengangkat Dia menjadi Raja
seperti Daud— nenek moyang-Nya. 33 Dan sampai selamanya Dia akan
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.”

35Dan malaikat itu menjawab, “Roh Kudus akan datang kepadamu, dan
kuasa Yang Mahatinggi akan datang ke atas kamu, sehingga Anak kudus
yang kamu lahirkan itu akan disebut Anak Allah. 36 Juga, saudarimu
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Elisabet sedang hamil enam bulan dan akanmelahirkan seorang anak laki-
laki, padahal dia sudah tua sekali dan orang-orang berkata bahwa dia
mandul. 37Karena bagi Allah tidak ada sesuatu yang tidakmungkin.”

38 Kata Maria, “Saya ini hamba TUHAN yang hina. Apa yang engkau
katakan ituhendaklah terjadi kepada saya.” Lalumalaikat itupergimening-
galkan dia.

Mariamengunjungi Elisabet
39Tidak lama kemudian, dengan buru-buruMaria bersiap-siap dan pergi

ke sebuah desa di daerah pegunungan di provinsi Yudea 40 untuk men-
gunjungi Elisabet dan Zakaria. Ketika Maria memasuki rumah mereka,
dia mengucapkan salam kepada Elisabet. 41 Ketika Elisabet mendengar
salamdariMaria itu, anak dalamkandunganElisabetmenendang-nendang
kesenangan. Kemudian Elisabet dipenuhi Roh Kudus. 42 Dengan suara
keras dia berbicara, “Maria, kamulah perempuan yang paling diberkati
Allah di antara semua perempuan! Dan Anak yang ada dalam kandun-
ganmusekarang juga sangat diberkati! 43Sekarang saya sungguhmendapat
kehormatan besar, karena ibu yang akan melahirkan Tuhan saya datang
mengunjungi saya. 44 Karena begitu saya dengar salam darimu, anak
dalam kandungan saya menendang-nendang dengan senang. 45 Betapa
bahagianya kamu, karena kamu percaya bahwa apa yang TUHAN katakan
kepadamu akan ditepati!”

Mariamemuji Allah
46KemudianMaria berkata,

“Sayamemuji TUHAN Allah dengan segenap hati saya,
47dan saya sangat bersukacita karena Allah adalah Penyelamat saya.

48Karena Dia sudahmemperhatikan saya,
walaupun saya ini seorang hamba TUHAN yang hina.

Jadi mulai sekarang dan sampai seterusnya
semua orang akanmengingat betapa TUHANmemberkati saya.

49Karena YangMahakuasa sudahmelakukan hal-hal yang luar biasa untuk
saya.

Pujilah Allah, karena Dia kudus!
50Dan dari zaman ke zaman, Allah selalu mengasihani semua orang

yang takut dan hormat kepada-Nya.
51Zaman sekarang seperti zaman dulu,
Allah sekali lagi sudah mulai mengulurkan tangan-Nya dan menunjukkan

kuasa-Nya.
Di zaman dulu Dia mencerai-beraikan orang-orang yang tinggi hati
danmengacaukan semua rencanamereka.
52Di zaman dulu juga Allah sudah menurunkan raja-raja dari jabatan
mereka,

dan Diameninggikan orang-orang yang rendah hati.
53 Dan di zaman dulu Allah pernah memberi makanan yang enak
kepada orang-orang lapar sampai kenyang,

tetapi Dia menyuruh orang-orang kaya pergi dengan tangan kosong.
54 Jadi, sekali lagi seperti zaman dulu, Allah sedangmenolong Israel—

yaitu umat pilihan-Nya, supaya kita sungguh-sungguhmelayani Dia.
Dia tidak lupa akan janji-Nya untukmengasihani kita—

55 seperti janji-Nya kepada para nenekmoyang kita,
mulai dari Abraham sampai kepada kita keturunannya
sampai selama-lamanya.”
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56Maria tinggal bersama Elisabet kira-kira tiga bulan lamanya, lalu dia
pulang ke Nazaret.

Yohanes Pembaptis lahir
57 Ketika sudah cukup bulannya, Elisabet melahirkan. Dia melahirkan

seorang anak laki-laki. 58 Lalu para tetangga dan keluarganya mendengar
bahwa TUHAN begitu mengasihani Elisabet, dan mereka turut bersukacita
bersama dia.

59Ketika anak itu sudah berumur seminggu,§ banyak tamu yang datang
menghadiri acara sunatan untuk anak itu. Mereka mau memberi nama
Zakaria kepadanya— sesuai dengan nama bapaknya. 60 Tetapi Elisabet
berkata, “Tidak! Dia harus diberi nama Yohanes.”

61 Lalu mereka menjawab, “Tetapi tidak ada keluarga kalian berdua
yang mempunyai nama itu!” 62Kemudian mereka memberi tanda kepada
bapak anak itu untuk bertanya begini, “Bapak mau memberi nama apa
kepadanya?”

63DanZakariaminta sebuahbatu tulis, lalumenulis, “NamanyaYohanes.”
Maka mereka semua heran. 64 Dan saat itu juga Zakaria dapat berbicara
kembali, dan dia mulai memuji Allah. 65 Tetangga mereka semua menjadi
heran dan takut, dan kabar tentang semua kejadian itu tersebar ke mana-
mana di seluruh daerah pegunungan Yudea. 66Semua orang yangmenden-
gar tentang kejadian itu bertanya-tanya dalam hati, “Apakah anak ini akan
menjadi orang penting?” Mereka bertanya seperti itu karena ternyata
TUHANmenyertai dia.

Zakariamemuji Allah dan bernubuat
67 Kemudian Zakaria— bapak Yohanes, dipenuhi Roh Kudus dan

bernubuat seperti ini,
68 “Terpujilah TUHAN, Allah Israel.

Karena Dia sudah kembali lagi untukmenolong umat-Nya
danmembebaskan kita dari musuh-musuh kita.

69Allah sudahmemberikan kepada kita seorang Penyelamat
yang siapmemerintah dengan penuh kuasa,
dan yang berasal dari keturunan hamba-Nya Daud.

70Hal itu sesuai dengan rencana Allah
yang disampaikan oleh nabi-nabi yang melayani-Nya sejak zaman
dahulu.

71 Karena mereka menyampaikan bahwa Allah akan menyelamatkan kita
dari musuh-musuh kita

dan dari kuasamereka yangmembenci kita.
72 Dan sekarang terbukti bahwa Allah tidak lupa untuk melakukan sesuai

dengan perjanjian-Nya yang suci
yang pernah Dia janjikan kepada nenekmoyang kita—
yaitu untukmenunjukkan kebaikan hati-Nya kepada kita.

73Karena Allah sudah berjanji dengan bersumpah demikian kepada Abra-
ham— nenekmoyang kita,

74 supaya kita dibebaskan dari kuasamusuh-musuh kita,
supaya kita dapat melayani Allah tanpa rasa takut,

§ 1:59 seminggu Secara harfiah, “delapan hari.” Kalau bayi laki-laki lahir pada hari Senin,maka dia
disunat padahari Senin berikutnya. Cara perhitungan orang Yahudi adalah denganmenghitung hari
pertama dan hari terakhir. Jadi dalam contoh di atas, hari Senin pertama dan yang terakhir dihitung,
jadi jumlahnya adalah delapan hari.
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75 dan dengan begitu kita bisa hidup suci dan benar di hadapan-Nya
selama kita hidup.

76Dan tentang kamu— anak kecil-ku,
kamu akan disebut nabi Allah Yang Mahatinggi, dan kamu akan mendahu-

lui Tuhan
mempersiapkan segala sesuatu untuk kedatangan-Nya.

77Maksudnya, kamu akan memberitahukan kepada umat-Nya bagaimana
caranya supayamereka dapat diselamatkan

melalui pengampunan dosamereka.
78 Jadi, karena kebaikan hati Allah kita,

suatu hari yang baru— yaitu Hari Keselamatan dari surga, akanmenyi-
nari kita.

79Dengan demikian Allah akanmenolong kita yang hidup dalam kegelapan
dan dalam ketakutanmaut.

Cahaya TUHAN itu akanmenuntun kita kepada jalan TUHAN,
supaya kita hidup dengan perasaan tenang dalam perlindungan-Nya.”

80 Yohanes bertambah besar dan rohnya bertambah kuat. Ketika dia
sudah cukup dewasa, dia tinggal di padang gurun sampai tiba waktunya
untukmenyatakan dirinya kepada bangsa Israel.

2
Kelahiran Kristus Yesus✡

1 Pada waktu itu raja agung kerajaan Roma— yang bernama Agustus,
memberi perintah untuk mengadakan sensus penduduk di setiap provinsi
Romawi, dengan tujuan supaya semua pendudukmembayar pajak. 2 Inilah
sensus penduduk yang pertama yang diadakan waktu Kirenius menjabat
sebagai gubernur di provinsi Siria. 3 Jadi setiap orang pergi ke kota asalnya
untukmendaftarkan dirinya.

4-5 Oleh karena itu Yusuf juga pergi untuk mendaftarkan dirinya. Dia
bersama Maria— tunangannya, pergi dari kota Nazaret di provinsi Galilea.
Karena Yusuf adalah keturunan Daud, mereka pergi ke provinsi Yudea
dan ke kota Betlehem— yang juga disebut “kota Daud.” Pada waktu itu
Maria sedang hamil. 6 Ketika mereka berada di sana, tibalah waktunya
bagi Maria untuk melahirkan. 7 Dia melahirkan seorang Putera— Anak
sulungnya. 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
8 Pada malam itu beberapa gembala sedang menjaga kawanan domba

mereka di padang di luar kota Betlehem. 9 Tiba-tiba malaikat muncul di
depan mereka. Cahaya kemuliaan TUHAN bersinar di sekitar mereka, dan
mereka menjadi sangat takut. 10Kata malaikat itu kepada mereka, “Jangan
takut! Saya menyampaikan kabar baik kepada kalian— yaitu kabar yang
memberi kesukaan besar bagi semua orang. 11Hari ini di kota Daud, sudah

✡ 2: Mat. 1:18-25
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lahir Juruselamat kalian— yaitu Tuhan yang disebut juga Kristus.* 12 Dan
inilah yang akan menjadi tanda bagi kalian: Kalian akan menemukan
seorang Putera yang dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam
kotak kayu— tempat makanan ternak.” 13 Tiba-tiba bersama malaikat itu
tampaklah sangat banyak malaikat lain— yaitu batalion-batalion tentara
surgawi. Mereka sedangmemuji-muji Allah dan berkata,
14 “Kemuliaan bagi Allah di tingkat surga yang tertinggi!

Dan hendaklah setiap orang yang berkenan kepada-Nya di dunia ini
merasa tenang dalam perlindungan-Nya!”

15 Ketika malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke
surga, para gembala itu berkata satu sama lain, “Sekarang mari kita pergi
ke Betlehem untuk melihat apa yang sudah terjadi— yaitu yang sudah
diberitahukan oleh TUHAN kepada kita.”

16Lalumereka segerapergi ke sanadanbertemudenganMariadanYusuf.
Mereka juga melihat Anak itu terbaring di dalam kotak kayu itu. 17Ketika
para gembala mengunjungi Bayi itu, mereka menceritakan kepada semua
yang hadir tentang apa yang sudah diberitahukan malaikat itu kepada
mereka tentang Anak itu. 18 Setiap orang yang mendengarkan cerita para
gembala itu menjadi heran. 19 Tetapi Maria menyimpan semua hal itu
dalam hatinya dan terus memikirkan arti semua itu. 20 Kemudian para
gembala itu kembali ke kawanan domba mereka sambil memuliakan dan
memuji-muji Allah karena apa yang mereka lihat dan dengar. Semuanya
tepat seperti yang diberitahukan olehmalaikat itu kepadamereka.

21 Ketika Anak itu berumur seminggu,† Dia disunat dan diberi nama
Yesus— yaitu nama yang diberikan malaikat kepada-Nya sebelum Maria
mengandung Yesus.

Upacara penyucian Maria dan penyerahan Yesus di Rumah Allah di
Yerusalem

22 Empat puluh hari sesudah Yesus lahir, tibalah waktunya untuk Maria
dan Yusuf memberikan kurban penyucian di Rumah Allah— seperti yang
diperintahkan olehHukumMusa.✡ Pada kesempatan itumereka jugamem-
bawa Yesus ke Yerusalem dan menyerahkan Dia kepada Allah— 23 sesuai
denganaturanyang tertulisdalamHukumTUHAN, “Setiapanaksulung laki-
laki harus diserahkan bagi TUHAN.”✡ 24 Jadi ketika mereka berada di sana,
mereka juga mempersembahkan kurban “sepasang burung tekukur atau
dua ekor merpati muda” sebagai syarat penyucian diri Maria sesudah dia
melahirkan— sesuai dengan yang ditentukan dalamHukum TUHAN.✡

Simeon bernubuat tentang Yesus

* 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 yangmemusuhinya, mendirikan suatu pemerintahan
dengan kuasa Allah, dan memerintah dengan adil. Lihat Yes. 9:5-6, Kej. 3:15; Ul. 18:18-19; Mik. 5:2;
Zak. 12:10-14; Mal. 3:1; 4:5-6; Mzm. 2, 16, 22, 40, 110. † 2:21 seminggu Lihat catatan di Luk. 1:59.
✡ 2:22 Im. 12:2-8 ✡ 2:23 Kel. 13:2, 12 ✡ 2:24 Im. 12:8
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25-26 Pada waktu itu di Yerusalem ada seorang laki-laki bernama Simeon.
Dia orang yang hidupnya benar dan taat kepada TUHAN dengan sepenuh
hati. Roh Kudus menyertai dia. Dia sudah lamamenunggu waktunya Allah
memulihkan umat Israel melalui pekerjaan Kristus— seperti yang dinubu-
atkan oleh para nabi. Roh Kudus sudahmenyatakan kepadanya bahwa dia
tidak akanmati sebelummelihat Kristus. 27 Jadi pada saat Maria dan Yusuf
membawa Yesus masuk ke teras Rumah Allah untuk menyerahkan Anak
merekakepadaTUHANsesuai denganperaturanHukumTaurat, RohKudus
sudah menggerakkan hati Simeon untuk lebih duluan masuk ke teras itu.
28Lalu Simeonmemangku-Nya sambil memuji Allah, katanya,
29 “Ya TUHAN, biarlah sekarang hamba-Mu ini

meninggal dengan perasaan tenang,
karena Engkau sudahmenepati janji-Mu kepada saya.

30Denganmata saya sendiri, saya sudahmelihat
bagaimana Engkau akanmenyelamatkan umat-Mu
31 dan bagaimana caranya Engkau akan menyelamatkan orang-orang
dari setiap suku dan bangsa.

32Anak ini seperti terang yang akanmenerangi bangsa-bangsa yang bukan
Yahudi yang hidup dalam kegelapan,

dan Dia akanmendatangkan kemuliaan kepada umat-Mu Israel.”
33 Yusuf dan Maria heran mendengar hal-hal yang dikatakan Simeon

tentang Anak mereka itu. 34Lalu Simeon berdoa supaya Allah memberkati
mereka. Kemudian dia berkata kepada Maria, “Dengarlah! Sesuai dengan
rencana Allah, melalui Anak ini banyak orang Israel akan jatuh dan di-
hukumolehAllah. Danmelalui Anak ini banyak juga yang akandibenarkan
di hadapanAllah. WalaupunDia diutus olehAllah, banyak orang yang akan
menolak Dia. 35 Dan melalui Dia pikiran-pikiran yang ada di dalam hati
banyak orang akan menjadi nyata. Dan akan datang saat di mana hatimu
akan terasa sakit seperti ditusuk oleh pedang yang tajam.”

Hanamelihat Yesus
36-37Di situ juga ada nabi perempuan yang bernama Hana— anak Fanuel

dari suku Asyer. Hana adalah janda yang sudah tua sekali— berumur
delapanpuluh empat tahun. Waktuusia pernikahannyahanya tujuh tahun,
suaminya mati.‡ Sesudah itu Hana hampir selalu berada di teras Rumah
Allah. Siang danmalamdia beribadah di sana sambil berdoa dan berpuasa.
38 Pada waktu itu juga, Hana datang ke teras itu dan memuji Allah. Dia
berbicara tentang Anak itu kepada orang banyak yang ada di situ— yang
merindukan saatnya Allah mengutus seorang Penyelamat yang dijanjikan
untukmembebaskan Yerusalem.§

Yusuf danMaria kembali ke Nazaret
39SesudahYusuf danMariamenyelesaikan semua syaratHukumTUHAN,

mereka kembali ke kota Nazaret di provinsi Galilea. 40 Anak itu semakin
besar dan kuat. Dia penuh dengan hikmat, dan kebaikan hati Allah selalu
menyertai Dia.
‡ 2:36-37 berumurdelapanpuluh empat tahun…Banyakpenafsir berkata bahwayangLukas tulis di
sini juga bisa diterjemahkan, “Hana sudah tua sekali. Waktu usia pernikahannya hanya tujuh tahun,
suaminya mati. Dan pada kejadian ini dia sudah janda selama delapan puluh empat tahun.” Jadi
menurut tafsiran ini umur Hana pada kejadian ini kira-kira 105 tahun. § 2:38 membebaskan
Yerusalem Ibukota Yerusalem mewakili semua kerajaan Israel— yang pada waktu itu dijajah oleh
kerajaan Roma. Di bawah kerajaan Roma, Israel dibagi menjadi provinsi Yudea dan Galilea.
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Masa kanak-kanak Yesus
41 Setiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk mengikuti

perayaan Paskah. 42Ketika Yesus sudah berumur dua belas tahun, seperti
biasanya mereka pergi ke perayaan itu. 43-44 Sesudah perayaan selesai,
Yusuf dan Maria 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 danMaria mulai mencari Dia di antara kaum keluarga dan
para kenalan mereka. 45 Ketika mereka tidak menemukan-Nya, mereka
kembali ke Yerusalem untukmencari Dia.

46 Sesudah tiga hari, mereka menemukan Dia di teras Rumah Allah. Dia
sedang duduk di antara ahli-ahli Taurat,* sambil mendengarkan mereka
dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. 47 Semua orang
yang mendengarkan Dia sangat heran karena pengetahuan dan jawaban-
jawaban-Nya yang bijaksana— waktu Dia menjawab pertanyaan dari para
ahli Taurat. 48Ketika orang tua-Nya melihat Dia, mereka juga heran. Kata
Maria kepada-Nya, “Kenapa Kamu lakukan hal ini kepada kami, Nak?!
Beberapa hari ini, saya dan bapak-Mu sangat kuatir denganmencari-Mu ke
mana-mana!”

49 Yesus berkata kepada mereka, “Kenapa kalian mencari Aku? Se-
harusnya kalian tahu bahwa Aku pasti berada di dalam Rumah Bapa-Ku.”
50Tetapi mereka tidakmengerti jawaban-Nya itu.

51Lalu Dia pulang bersamamereka ke Nazaret dan Dia selalu taat kepada
orang tua-Nya. Tetapi ibu-Nya menyimpan dan merenungkan semua ke-
jadian itu di dalam hatinya. 52 Yesus semakin dewasa dan bertambah
bijaksana, serta semakin berkenan di hadapan Allah dan jugamanusia.

3
Yohanes Pembaptis menyiapkan umat Allah untuk kedatangan Yesus✡

1-2 Ketika tahun kelima belas pemerintahan Tiberius— yaitu raja agung
kerajaan Roma, Allah memimpin Yohanes— anak Zakaria, untuk memulai
pelayanannya. Pada waktu yang sama juga,
Pontius Pilatus sedangmenjabat sebagai gubernur di provinsi Yudea;
Herodes memerintah sebagai raja di provinsi Galilea;
Filipus— saudaranya, adalah raja di provinsi Iturea dan Trakonitis,
dan Lisanias memerintah sebagai raja di provinsi Abilene.
Dan di YerusalemHanas dan Kayafas menjabat sebagai imam agung.
Pada waktu itulah Allah mulai menyampaikan pesan-Nya melalui
Yohanes— yang tinggal di padang gurun. 3 Yohanes pun pergi berkeliling
ke seluruh daerah di sekitar Sungai Yordan dan memberitakan seperti
ini, “Kalian masing-masing harus bertobat dari dosa-dosamu supaya Allah
mengampuni kamu. Dan untuk menunjukkan bahwa kamu mau terus

* 2:46 ahli-ahli Taurat Secara harfiah, “guru-guru.” Di Luk. 5:17 kelompok yang sama disebut
“guru-guru Taurat.” Kelompok ini juga bertugas untukmenulis kembali buku-bukuMusa dan semua
Firman TUHAN. Pada zaman Alkitab, memang semua buku harus ditulis dengan tangan karena
belum ada alat cetak. Karena pendidikan dan keahlian mereka dalam buku-buku Firman Allah,
merekamenjadi guru-guruagama, ahli hukum, danhakimuntukorangYahudi. Mereka jugamenjadi
kelompok agama yang sangat dihormati, dan yang ikut campur tangan juga dalam hal-hal politik.
Seperti kelompok Farisi, mereka juga tidak senang dengan Yesus. Yesus menegur kelompok Farisi
bersama ahli-ahli Taurat di Luk. 11:37-54 karena mereka hanya berpura-pura sebagai orang baik.
✡ 3: Mat. 3:1-12; Mrk. 1:1-8; Yoh. 1:19-28
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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.”†
7Banyak orang yang datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Dia berkata

kepada mereka, “Hai kamu, keturunan ular berbisa! Janganlah kamu pikir
bahwa kamu bisa melepaskan diri dari hukuman Allah yang akan datang!
8 Karena itu, tunjukkanlah lewat perbuatanmu bahwa kamu sungguh-
sungguh sudah bertobat. Dan janganlah berkata dalam hatimu, ‘Saya tidak
akan kena hukuman dari Allah karena saya adalah keturunan Abraham.’
Saya berkata kepadamu bahwa Allah sanggup mengubah batu-batu ini
menjadi keturunan Abraham! 9 Seperti petani menebang dan membakar
pohon yang tidak pernah berbuah, seperti itu jugalah Allah sekarang sudah
siapmelenyapkan bangsa kita danmembuangnya ke dalam api!”‡

10Kemudian orang banyak itu bertanya kepadanya, “Jadi apa yang harus
kami perbuat?— supaya Allah tidakmenghukum kami.”

11 Jawabnya kepada mereka, “Siapa di antara kamu yang mempunyai
dua baju, berikanlah satu kepada orang yang tidak punya. Kalau kamu
mempunyai makanan, bagikanlah juga kepada orang yang lapar.”

12Beberapa penagih pajak pun§ datang untuk dibaptis. Mereka bertanya
kepada Yohanes, “Guru, apa yang harus kami lakukan?”

13 Jawabnya kepada mereka, “Jangan lagi menagih pajak lebih dari yang
sudah ditentukan oleh pemerintah Roma.”

14Bahkanada tentara-tentarayangbertanyakepadanya, “Danbagaimana
dengan kami? Apa yang harus kami lakukan?”
Jawabnya kepada mereka, “Jangan memakai kekerasan, ancaman, atau

tuduhan-tuduhanpalsukepadaseseorangsupayakamumendapatkanuang
dari dia. Puaskanlah dirimu dengan gajimu.”
* 3:4 Kutipan ini dari Yes. 40:3. Yohanes mengutip ayat ini dengan merujuk kepada Tuhan
Yesus. Bandingkan dengan Markus 1:2-3. † 3:6 Kutipan Nabi Yesaya Yohanes mengutip Yes.
40:3-5. Meratakan tanah dan meluruskan jalan menggambarkan bahwa semua yang menghalangi
pekerjaan TUHAN dalam hidup masing-masing hendaklah dihilangkan. ‡ 3:9 Ayat 9 Secara
harfiah (dengan informasi tersirat), “Kapak (yangmenggambarkanhukumanAllah) sudahdisiapkan
untuk menebang pohon anggur (yang menggambarkan bangsa Israel) sampai ke akar-akarnya.
Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api.”
Gambaran ini sudah wajar untuk pendengar Yohanes karena perkataan dua nabi. Di Yer. 2:21,
Israel digambarkan seperti pohon anggur yang tidak hasilkan buah yang baik. Dan di Yeh. 15, Israel
digambarkan sebagai pohon anggur yang tidak berguna karena tidak setia kepada TUHAN. § 3:12
penagih uang pajak Pada zaman Yesus, Israel dijajah oleh kerajaan Roma. Jadi kalau orang Yahudi
menjadi penagih pajak, dia dianggap sebagai orang yang sudah menyangkal bangsanya sendiri.
Karena itu, para penagih pajak dianggap sebagai orang berdosa oleh semua orang Yahudi yang
lainnya. Mereka juga dibenci karenamereka sukamenagih pajakmelebihi yang sebenarnya. Karena
itu para penagih pajakmenjadi kaya.
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15 Karena pelayanan Yohanes, orang-orang menunggu dengan penuh
harapan dan bertanya-tanya dalam hati, “Apakah Yohanes adalah Kristus*
yang kita nanti-nantikan itu?”

16Yohanesmenjawabmereka semua, “Saya hanyamembaptis orang dari
antara kalian dengan air. Tetapi sesudah saya akan datang Seorang yang
lebih berkuasa dari saya. Sebenarnya saya tidak layak untuk melayani
Dia— sekalipun hanya untuk membawa sandal-Nya. Dialah yang akan
membaptis masing-masing kalian. Ada yang dibaptis dengan Roh Kudus,
danadadenganapi. 17Olehkarena itubertobatlah! Karenadunia ini seperti
ladang besar yang siap dipanen, dan hasil yang baik dipisahkan dari yang
tidak baik! Karena Dia yang datang sesudah saya akan menghakimi dunia
ini dan memisahkan setiap kalian yang jahat dari tengah-tengah orang
benar. Yang benar itu akan hidup bersama-Nya. Tetapi semua orang jahat
akan dilemparkan ke dalam api neraka yang tidak pernah akan padam.”†
18 Dengan memberi banyak nasihat seperti itu Yohanes menyampaikan
Kabar Baik kepada orang banyak itu.

Pekerjaan Yohanes berakhir
19 Yohanes menegur Raja Herodes karena sudah merampas Herodiana—

istri saudaranya,‡ dan juga karena melakukan kejahatan-kejahatan yang
lain. 20 Lalu Herodes menambah kejahatannya lagi dengan memasukkan
Yohanes ke dalam penjara.

Yohanesmembaptis Yesus✡
21 Ketika Yohanes sedang membaptis orang banyak, dia juga membaptis

Yesus. DanketikaYesus sedangberdoa, langitpun terbuka, 22danRohKudus
turun ke atas Dia dalam bentuk burung merpati. Lalu terdengarlah suara
dari langit yang berkata, “Engkaulah Anak-Ku yang sangat Ku-kasihi. Dan
Engkaumenyenangkan hati-Ku.”

Daftar para nenekmoyang Yesus✡
23-38Yesus berumur tiga puluh tahun ketika Dia memulai pekerjaan-Nya.

Menurut dugaan orang, Dia adalah anak Yusuf. Inilah para nenek moyang
Yesus berdasarkan dugaan tersebut:§
(36-38) Allahmenciptakan Adam, jadi boleh dikatakan bahwaAdamadalah

anak Allah. Mulai dari manusia pertama— Adam, kemudian Set,

* 3:15 Kristus Lihat catatan di Luk. 2:11. † 3:17 Ayat 17 Secara harfiah (dengan informasi
tersirat) dapat diterjemahkan seperti ini, “Alat lesung dan nyiru sudah di tangan-Nya (menggam-
barkan hukuman dari Allah). Setelah panen (semua orang di dunia ini), Dia akan menggunakan
alat-alat-Nya itu untukmemisahkan gandum (menggambarkan orang-orang baik) dari kulit gandum
dan kotoran lain (menggambarkan orang-orang jahat). Lalu gandum akan disimpan-Nya di dalam
gudang, sedangkan yang lainnya akan dibakar-Nya di dalam api yang tidak pernah padam.” Yang
diterjemahkandi atas sebagai ‘lesungdannyiru’, secaraharfiah, “penampi”—yangadalahalat seperti
sekop atau garpu besar yang dipakai untuk memisahkan gandum dari kulit arinya. Ayat ini dapat
dibandingkandenganWhy. 14:14-20danMat. 25:31-46. ‡ 3:19 Herodiana…Nama ini seringditulis
dalam penerjemahan bahasa Indonesia sebagai ‘Herodias’. Pengejaan Herodiana dipilih supaya
menjadi jelas bahwa ini adalah nama perempuan. ✡ 3:20 Mat. 3:13-17; Mrk. 1:9-11 ✡ 3:22
Mat. 1:1-17 § 3:23-38 daftar para nenek moyang Yesus Daftar ini disusun sesuai cara yang biasa
bagi orang Indonesia— yaitu dimulai dari nenek moyang yang tertua lalu keturunan-keturunannya.
Dalam teks asli, Lukas menulis sebaliknya— yaitu dimulai dari Yusuf dan diakhiri dengan Adam.
Daftar ini juga diberikan tanpa pengulangan setiap nama. Jika diurutkan dari atas ke bawah, maka
nama berikutnya adalah nama anaknya.
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Enos, Kenan,Mahalaleel, Yared,Henok,Metusalah, Lamek,Nuh, Sem,
Arpaksad, Kenan,

(33-35) Salmon, Eber, Peleg, Rehu, Serug, Nahor, Terah, Abraham, Isak,
Yakub, Yehuda, Peres, Hesron, Arni, Admin, Aminadab,

(30-32) Nahason, Salmon, Boas, Obed, Isai, Daud, Natan, Matata, Mina,
Melea, Elyakim, Yonam, Yusuf, Yehuda, Simeon,

(27-29) Lewi, Matat, Yorim, Eliezer, Yesua, Er, Elmadam, Kosam, Adi, Malki,
Neri, Sealtiel, Zerubabel, Resa, Yohanan,

(24-26) Yoda, Yosek, Simei, Matatias, Maat, Nagai, Hesli, Nahum, Amos,
Matatias, Yusuf, Yanai, Malki, Lewi, Matat, Eli, dan Yusuf.

4
Yesus dicobai oleh iblis✡

1Waktu Yesus meninggalkan Sungai Yordan, Roh Allah sudahmemenuhi
Dia. Dan Roh Allah memimpin Dia untuk pergi dan tinggal di padang
gurun. 2 Di situlah Yesus dicobai oleh iblis selama empat puluh hari.
Sepanjang waktu itu Dia tidak makan sama sekali, dan sesudah itu Dia
sangat lapar. 3 Lalu iblis berkata kepada-Nya, “Kamu ini Anak Allah*—
bukan?! Jadikanlah batu ini menjadi roti!”

4Yesus menjawab, “Dalam Kitab Suci tertulis,
‘Hidupmanusia tidak tergantung dari roti saja.’ ”✡

5Lalu dengan cara ajaib iblismembawaYesus ke suatu tempat yang tinggi
dan dalam sekejap mata dia menunjukkan kepada-Nya setiap kerajaan
yang ada di dunia ini. 6 Iblis berkata kepada-Nya, “Saya akan memberikan
semua kekuasaan dan kemuliaannya kepadamu. Karena semuanya sudah
diberikan kepada saya, dan saya bisa berikan kepada siapa saja yang saya
mau. 7 Jadi, kalau kamu† sujud dan menyembah saya sekarang, semua itu
akanmenjadimilikmu.” 8Yesusmenjawabnya, “DidalamKitabSuci tertulis,
‘Sembahlah TUHAN Allahmu,

dan hanya Dia sajalah yang harus kamu layani.’ ”✡
9 Kemudian dalam waktu sebentar saja iblis mengangkat Yesus ke

Yerusalemdanmenempatkan-NyadipuncakRumahAllah. Katanya, “Kalau
kamu benar-benar Anak Allah, lompatlah ke bawah! 10Karena dalamKitab
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,

✡ 4: Mat. 4:1-11; Mrk. 1:12-13 * 4:3 Anak Allah Sebelum Yesus dilahirkan ke dunia ini, Allah
sudah memberitahukan dalam Mzm. 2:7, “Engkau adalah Anak-Ku. Hari ini Aku mengumumkan
bahwaAku adalah Bapa-Mu.” Penulis Surat Ibrani di Perjanjian Barumengatakan (di Ibr. 1:5) bahwa
ayat itu mengenai Yesus. Dan sebelum kelahiran Yesus, malaikat Gabriel memberitahukan kepada
Maria (di Luk. 1:35), “Roh Kudus akan datang kepadamu, dan kuasa Yang Mahatinggi akan datang
ke atas kamu, sehingga Anak kudus yang kamu lahirkan itu akan disebut Anak Allah.” Jadi Allah
sendiri yang memberitahukan bahwa Yesus adalah Anak-Nya sebelum dilahirkan ke dunia ini, dan
kitamenyebut-Nya ‘AnakAllah’ sesuai dengan FirmanAllah. Dan dari Lukas 1:35, sudah jelas bahwa
Maria mengandung Yesus bukan karena berhubungan seks dengan Allah atau laki-laki, tetapi oleh
karena kuasa Roh Kudus (Yoh. 4:24). ✡ 4:4 Ul. 8:3 † 4:7 kamu Walaupun iblis tahu bahwa
Yesus adalah Anak Allah, ‘kamu’ menggunakan huruf kecil karena iblis tidak menghormati-Nya
sebagaimana seharusnya. ✡ 4:8 Ul. 6:13 ✡ 4:10 Mzm. 91:11 ✡ 4:11 Mzm. 91:12
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‘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. 15 Dia
mengajar di rumah-rumah pertemuan orang Yahudi‡ yang ada di situ, dan
Dia dipuji oleh semua orang sebagai orang baik.

Yesus ditolak di desa asal-Nya✡
16 Kemudian Yesus pergi ke Nazaret— tempat Dia dibesarkan. Seperti

kebiasaan-Nya, Dia pergi ke rumah pertemuan pada Hari Sabat. Lalu Dia
diberi kesempatan berdiri di hadapan jemaat untuk membacakan Firman
Allah. 17 Kebetulan gulungan kitab yang diberikan kepada-Nya berisi
tulisan Nabi Yesaya. Kemudian Yesus membuka gulungan kitab itu dan
menemukan 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!’ ”✡

20Kemudian Yesusmenggulung kitab itu danmengembalikannya kepada
petugas, lalu Dia duduk. Setiap orang yang hadir dalam rumah pertemuan
itu memperhatikan-Nya dengan serius. 21Lalu Dia mulai berbicara kepada
mereka, kata-Nya, “Hari ini, nubuatan dalam nas itu ditepati ketika kalian
mendengar Akumembacanya.”

22 Awalnya semua orang mengatakan hal-hal yang baik tentang Yesus.
Ada yang berkata, “Setiap ajarannya sangat bagus dan enak didengar.” Dan

✡ 4:12 Ul. 6:16 ✡ 4:13 Mat. 4:12-17; Mrk. 1:14-15 ‡ 4:15 rumah-rumah pertemuan … Dalam
bahasa Yunani disebut “sinagoge.” Pada zaman Perjanjian Baru, rumah-rumah pertemuan dipakai
untuk pertemuan umum orang Yahudi setempat, dan juga sebagai tempat berdoa dan mendengar
Firman Allah. Rumah pertemuan berbeda dari Rumah Allah yang ada di kota Yerusalem— yang
juga disebut Bait Allah. Persembahan kurban bakaran hanya dilakukan di Rumah Allah, sedangkan
rumah-rumah pertemuan dibangun di setiap kota dan kampung 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
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ada juga yang heran dan berkata, “Wah, bagaimana mungkin anak Yusuf
bisa mengajar seperti ini?!”*

23KemudianDia berkata kepadamereka, “Tentu kalian akanmengatakan
kepada-Ku apa yang sering dikatakan orang— yaitu ‘Dokter, sembuhkanlah
dirimusendiri.’ Dandenganperkataan itukalianbermaksudakanmeminta
seperti ini: ‘Kami mendengar bahwa kamu melakukan berbagai keajaiban
di Kapernaum. Lakukanlah juga seperti itu di sini di desamu sendiri.’ ”
24Lalu Yesus berkata, “Apa yang Aku beritahukan ini benar: Tidak ada nabi
yang dihargai di kampung halamannya sendiri. 25Dan hal ini juga sungguh
benar: Ada banyak janda di Israel pada zaman Nabi Elia— yaitu pada
waktu hujan tidak turun selama tiga tahun enambulan dan terjadi bencana
kelaparan di seluruh negeri ini. 26 Tetapi Elia tidak diutus kepada salah
satu dari janda-janda di negeri dan bangsanya sendiri, tetapi hanya untuk
menolong seorang janda di desa Sarfat— di dekat kota Sidon. 27 Dan pada
zaman Nabi Elisa, ada banyak orang yang sakit kusta di Israel. Tetapi Elisa
tidak menyembuhkan seorang pun dari antara mereka. Hanya Naaman—
orang dari negeri Siria, yang disembuhkannya.”

28Ketika merekamendengar ajaran Yesus tersebut, mereka sadar bahwa
Yesus tidak akan membuat keajaiban untuk mereka. Lalu orang banyak di
rumah pertemuan itu menjadi sangat marah. 29Kemudian mereka berdiri
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. 30Tetapi Yesus lewat saja dari antaramereka lalu pergi.

Yesusmengusir roh jahat dari orang Kapernaum✡
31 Yesus pergi ke Kapernaum— sebuah kota di provinsi Galilea. Pada

Hari Sabat Dia mengajar orang-orang di rumah pertemuan yang ada di
situ. 32 Ketika mendengar ajaran-Nya, mereka menjadi heran, karena Dia
berbicara seperti seorang raja yang mempunyai kuasa untuk memerintah.
33 Di rumah pertemuan itu ada seorang yang kerasukan setan. Orang itu
berteriak dengan keras, 34 “Hai, Yesus orang Nazaret! Jangan ganggu kami!
Apakah kamu† datang untukmembinasakan kami?! Saya sudah tahu kamu
ini siapa! Kamu adalah utusan yang suci dari Allah!” 35 Yesus langsung
menyuruh setan itu, “Diam! Keluar dari orang itu!” Kemudian roh jahat
itu membanting orang itu ke lantai di hadapan orang-orang yang hadir itu.
Lalu dia keluar dari orang itu tanpamenyakitinya.

36Semua orang yang ada di situ sangat heran dan berkata satu sama lain,
“Wah! Ajaran Yesus luar biasa sekali! Seperti raja yang memberi perintah
dengan penuh kuasa, Yesus menyuruh keluar roh-roh jahat, dan mereka
pun keluar.” 37Maka tersebarlah berita tentang Yesus ke seluruh daerah itu
dan sekitarnya.

Yesusmenyembuhkan banyak orang✡
38Yesusmeninggalkan rumah pertemuan itu dan pergi ke rumah Petrus.‡

Ibumertua Petrus sakit demam tinggi, danmerekamemohon supaya Yesus

* 4:22 Wah, bagaimana anak Yusuf … Secara harfiah, “Bukankah dia anak Yusuf?!” Orang-orang
yang berkata demikian adalah orang dari desa Yesus yang pastimengenal Dia danmengingat Yusuf—
yang dianggap bapa-Nya. (Kemungkinan besar pada waktu kejadian ini Yusuf sudah meninggal.)
Tetapimereka heran dengan ajaran dan kuasa-Nya ketikamengajar. ✡ 4:30 Mrk. 1:21-28 † 4:34
kamu Di ayat ini, kata ganti nama Yesus memakai huruf kecil. Walaupun roh jahat ini tahu bahwa
Yesus adalah Anak Allah, dia tidak menghormati dan tunduk kepada-Nya. Bandingkan Yak. 2:19.
✡ 4:37 Mat. 8:14-17; Mrk. 1:29-34 ‡ 4:38 Petrus Secara harfiah, “Simon.”
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menyembuhkannya. 39Lalu Dia berdiri di samping ibu itu danmembentak
demam itu, “Sembuhlah.” Saat itu juga ibu itu sembuh, kemudian dia
bangun danmelayani mereka.

40Ketikamataharimulai terbenam,§ setiap orang sakit di kota itu dibawa
kepada Yesus oleh anggota keluarganya. Dia menyembuhkan orang-orang
sakit itu dari penyakit apa saja yang mereka derita dengan meletakkan
tangan-Nya pada setiapmereka. 41Dan setan-setan juga keluar dari banyak
orang. Setan-setan itu berteriak-teriak, “Engkau adalah AnakAllah!” Tetapi
dengan tegas Yesus menegur mereka. Dia tidak mengizinkan* mereka
berbicara karenamereka tahu bahwa Dia adalah Kristus.†

Yesus pergi ke kota-kota lain✡
42 Besok paginya, Yesus pergi ke tempat yang sepi. Tetapi orang banyak

mencari Dia, dan ketikamerekamenemukan-Nya, mereka berusahamena-
han Dia supaya tidak meninggalkan mereka. 43 Tetapi Dia berkata kepada
mereka, “Aku juga harus membawa Kabar Baik tentang kerajaan Allah‡ ke
kota-kota lain, karena untuk itulah Aku diutus ke dunia ini.” 44 Jadi Dia
pun pergi dan memberitakan Kabar Baik itu di rumah-rumah pertemuan
di provinsi Yudea.

5
Petrus, Yakobus dan Yohanesmengikut Yesus✡

1 Pada suatu hari Yesus berdiri di tepi Danau Galilea,* dan banyak orang
berkumpul dan saling berdesakan di sekeliling Dia, karena mereka mau
mendengarkan ajaran-Nya tentang Firman Allah. 2Diamelihat 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.† Diamengajak Petrus bertolak sedikit jauh dari pantai
supaya ada jarak. Lalu Dia duduk di atas perahu itu dan mengajar orang
banyak dari situ.

4 Setelah selesai mengajar, Dia berkata kepada Petrus, “Pindahkanlah
perahu inike tempatyang lebihdalam. Lalu tebarkanlah jala-jalamudi sana
untukmenangkap ikan.”

5 Jawab Petrus kepada-Nya, “Guru, sudah sepanjang malam kami bek-
erja keras dan tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi karena Engkau yang
§ 4:40 Ketika matahari mulai terbenam Hari Sabat untuk orang Yahudi dimulai dari terbenamnya
matahari pada hari Jumat sampai terbenamnya matahari pada hari Sabtu.Jadi penduduk di kota
itu menunggu sampai Hari Sabat selesai supaya bisa membawa orang-orang sakit kepada Yesus.
Dan sebelummatahari turun, ibu mertua Petrus melayani mereka dengan makan siang yang sudah
disediakan sebelum Hari Sabat, karena menurut Hukum Taurat tidak boleh menyalakan api dan
memasak pada Hari Sabat. * 4:41 tidak mengizinkan Walaupun teriakan setan-setan itu benar,
Yesus tidak menghendaki kesaksian dari para setan. † 4:41 Kristus Lihat catatan di Luk. 2:11.
✡ 4:41 Mrk. 1:35-39 ‡ 4:43 kerajaan Allah adalah ‘pemerintahan Allah’ atas semua orang yang
taat kepada-Nya. Sebagaimana Yesus taat kepada kehendak Allah sampai menyerahkan diri-Nya
sendiri sebagai 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
bahwakita sudahmenjadiwarga kerajaanAllah dan layak untukmenerima semua yangAllah sudah
janjikan untuk umat pilihan-Nya dari sejak semula. Ketika Yesus kembali, Allah akan memerintah
dengan nyata di dunia ini— sebagaimana Dia selalu memerintah di surga. Lihat Dan. 7:13-14 dan
Mat. 6:10. ✡ 5: Mat. 4:18-22; Mrk. 1:16-20 * 5:1 Danau Galilea Lukas menulis nama kedua
untuk danau yang sama— yaitu “Genesaret.” † 5:3 Petrus Secara harfiah, “Simon.”
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mengatakannya, saya akan tebarkan jala-jala kami.” 6 Ketika mereka
melakukannya,merekamendapat banyak sekali ikan, sehingga jalamereka
hampir robek. 7Lalumerekamemanggil teman-temanmereka yang punya
perahu yang satu lagi untuk datang membantu. Lalu teman-teman itu
datang dengan perahu itu dan membantu Petrus dan teman-temannya
untuk mengisi ikan-ikan itu sampai kedua perahu itu penuh dan hampir
tenggelam.

8SesudahPetrus—yang jugadisebut Simon,melihat kejadian itu, sujudlah
dia di depan Yesus dan berkata, “Tuhan, tinggalkanlah saya, karena saya
orang berdosa.” 9 Dia berkata begitu karena dia dan semua orang yang
bersamanya heran melihat banyaknya ikan yang mereka dapat. 10 Teman
kerja Petrus— Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, juga heran.
Lalu Yesus berkata kepada Petrus, “Jangan takut! Mulai dari sekarang

kamu tidak lagi menjala ikan, tetapi Aku akan mengajari kamu untuk
menjaring orang-orang supayamerekamenjadi pengikut-Ku.”

11 Sesudah mereka menarik perahu-perahunya ke pinggir danau, lalu
merekameninggalkan segala sesuatunya danmengikut Dia.

Yesus menyembuhkan seorang yangmenderita penyakit kulit yangmenu-
lar✡

12 Pada suatu hari Yesus berada di satu kota. Di situ tinggal seorang yang
tubuhnya penuh dengan penyakit kulit yang menular.‡ Ketika dia melihat
Yesus, dia sujud menyembah-Nya dan memohon, “Tuan! Kalau Tuan mau,
Tuan sanggupmenyembuhkan saya.”

13 Yesus mengulurkan tangan-Nya dan menjamah dia sambil berkata,
“Aku mau. Sembuhlah!” Saat itu juga penyakitnya hilang. 14 Lalu Yesus
berkata, “Jangan ceritakan kejadian ini kepada siapa pun, tetapi pergi
dan tunjukkanlah dirimu kepada imam. Dan persembahkanlah kurban
karena kesembuhanmu— seperti yang sudah diperintahkan oleh Musa.§
Hal ini kamu 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✡
✡ 5:11 Mat. 8:1-4; Mrk. 1:40-45 ‡ 5:12 penyakit kulit yang menular Penyakit kulit yang
dimaksudkan tidak sama dengan penyakit yang disebut ‘kusta’ pada zaman sekarang. Juga, pada
zamanYesus, tidakadapengobatanyangbisamenyembuhkanpenyakit kulit yangmenular. Menurut
Hukum Taurat para penderita penyakit kulit semacam ini dianggap najis. Mereka tidak boleh
mendekati orang-orang sehat, tidak bolehmasuk rumah pertemuan Yahudi dan harus tinggal di luar
kampung atau kota. Lihat Im. 13. § 5:14 seperti diperintahkan oleh Musa Perintah tersebut
terdapat dalam Im. 14:1-32. Kalau imam sudah setuju bahwa orang itu sembuh, maka orang itu
harus datang kembali denganmembawadua ekor burung yangmasih hidup keRumahAllah, supaya
seorang imamdi situ bisamengadakan upacara pembersihan dari penyakit kulit. Satu ekor dipotong
di atas piring yang penuh dengan air— supaya darahnya tercampur dengan air itu. Lalu imam
yang bertugas memercikkan air yang sudah tercampur darah itu kepadanya. (Dan mayat burung
itu kemungkinan dibakar di atas mezbah TUHAN.) Lalu burung yang kedua dicelupkan ke dalam
air yang sudah tercampur darah, lalu dilepaskan. Dalam cerita ini Yesus bermaksud bahwa orang
yangdisembuhkan ituharuspergi keRumahAllahdiYerusalem, karenapersembahan-persembahan
seperti ini tidakdilakukandi rumah-rumahpertemuandikampung-kampungmereka. ✡ 5:16 Mat.
9:1-8; Mrk. 2:1-12
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17Pada suatu hari, Yesus sedang mengajar orang banyak, dan di situ juga
ada orang-orang dari kelompok agama Yahudi yang disebut Farisi* dan
beberapa ahli Taurat.† Para pemimpin agama itu sudah datang dari setiap
kota di provinsi Galilea dan Yudea dan dari kota Yerusalem. Pada hari itu
kuasa Allah ada pada Yesus untuk menyembuhkan orang sakit. 18 Lalu
datanglah beberapa orang membawa seorang yang lumpuh total yang
terbaring di atas kasurnya. Mereka berusaha membawa dia masuk dan
meletakkannyadihadapanYesus. 19Tetapimereka tidakbisamembawanya
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 orang banyak— tepat di hadapan Yesus.
20 Ketika Yesus memperhatikan bahwa mereka percaya penuh bahwa Dia
berkuasa untuk menyembuhkan orang lumpuh itu, Dia berkata, “Saudara,
Aku sudahmengampuni dosa-dosamu.”

21 Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi mulai berkata dalam hati
mereka, “Terlalu berani sekali orang ini berkata begitu! Dia sudah
menghina Allah! Tidak seorang pun yang boleh mengampuni dosa manu-
sia— selain Allah sendiri.”‡

22 Saat itu juga Yesus tahu apa yang mereka pikirkan. Lalu Dia menegur
mereka, “Aku tahu bahwa kalian ragu-ragu dalam hati tentang apa yang
Aku katakan itu! 23Tentu kalian sulit menerima ketika Aku berkata kepada
orang lumpuh ini, ‘Aku sudah mengampuni dosa-dosamu.’ Apakah lebih
mudah kalian terima kalau Aku berkata kepadanya, ‘Bangunlah, angkat
kasurmu dan pulanglah’?! 24 Tetapi melalui perkataan ini Aku membuk-
tikan kepada kalian bahwa Aku— sebagai Anak Manusia,§ berhak untuk
mengampuni dosamanusia!” 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. 26Semua orang itu sangat
heran dan memuji Allah. Dengan penuh hormat dan rasa takut kepada
Allah mereka berkata, “Hari ini kita sudah menyaksikan hal-hal yang luar
biasa!”

Matiusmengikut Yesus✡
27Sesudah itu Yesus keluar danmelihat seorang petugas pemerintah yang

sedang duduk di tempat kerjanya. Pekerjaan orang itu adalah penagih
* 5:17 kelompok Farisi adalah kelompok orang Yahudi yang selalumempertahankan bahwa semua
peraturanMusa dan semuaperaturan yang ditambaholehnenekmoyang orangYahudi harus diikuti
secara teliti. Oleh karena itu banyak dari mereka berbangga begini, “Kami ini yang sangat berkenan
di pandangan Allah.” Oleh karena itu juga kebanyakan mereka juga tidak senang kepada Yesus,
karena Dia tidak termasuk golongan mereka, dan mereka menjadi iri hati karena banyak orang
mengikutiDia. † 5:17 ahliTauratLihat catatandiLuk. 2:46. ‡ 5:21 Berani sekali…Secaraharfiah,
“Siapakahorang ini? DiamenghinaAllah! Siapayangberhakmengampunidosa selainAllah?” Kedua
pertanyaan retoris ini diterjemahkan sesuai artinya sebagai kalimat pernyataan. § 5:24 Anak
Manusia Waktu Yesus tinggal di dunia, Dia sering menyebut diri-Nya “Anak Manusia.” Tetapi arti
istilah ini bukanmengarahkepadakata ‘anak’. Dalambahasa Ibrani, ‘anakmanusia’berarti ‘manusia
biasa’. Yesus menyebut diri-Nya seperti itu untuk mengingatkan para pendengar-Nya tentang apa
yangNabiDaniel saksikandalampenglihatan tentangRaja Penyelamat. (Dan. 7:13-14) KarenaDaniel
melihat Yesus di surga dalam bentuk seperti ‘anak manusia’— maksudnya dalam bentuk ‘manusia
biasa’, waktu Allah melantik Dia sebagai Raja atas semua yang ada. 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
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pajak* dari masyarakat untuk diberikan kepada pemerintah Roma. Nama
orang itu Matius.† Yesus berkata kepadanya, “Mari, ikutlah Aku.” 28Matius
pun berdiri, meninggalkan segala sesuatu yang ada di tempat kerjanya, dan
ikut Yesus dalam perjalanan.

29 Matius mengadakan perjamuan makan besar bagi Yesus di rumah-
nya. Banyak penagih pajak dan orang-orang lain makan bersama mereka.
30Melihat hal itu, orang-orang Farisi dan para ahli Taurat bersungut-sungut
kepadamurid-murid-Nya, “Kenapakalianmakandanminumbersamapara
penagih pajak dan orang-orang berdosa yang lain?”

31 Yesus menjawab mereka, “Orang yang sehat tidak perlu ke dokter.
Yang perlu ke dokter adalah orang sakit. 32 Begitu juga dengan Aku. Aku
datang untuk memanggil orang-orang berdosa supaya bertobat— bukan
untuk orang-orang yangmerasa dirinya benar!”

Hal berpuasa✡
33Lalu ada orang-orang yang berkata kepada Yesus, “Paramurid Yohanes

sering berdoa dan berpuasa. Para anggota kelompok Farisi juga begitu.
Tetapi murid-muridmu terus makan danminum.”

34 Yesus menjawab dengan memberikan contoh yang menunjukkan per-
samaan, “Pasti tidak ada tamu-tamu dalam suatu pesta pernikahan dis-
uruh berpuasa selama pengantin laki-laki masih ada bersama mereka!
Begitu juga selamaAkumasihbersamamurid-murid-Ku,mereka tidakakan
berpuasa. 35Tetapi coba kalian pikir apa yang akan terjadi kalau pengantin
laki-laki ditangkap oleh yang memusuhi-Nya. Hal itulah yang akan terjadi
kepada-Ku, dan pada waktu itulahmurid-murid-Ku akan berpuasa.”

36 Yesus juga memberi dua contoh ini kepada mereka: “Kalau seseorang
mempunyai baju lama yang sudah robek, tidakmungkin diamenambalnya
dengan kain yang diambil dari baju yang baru. Karena dia tidak mau
merusak baju barunya itu, dan kain baru itu tidak akan cocok untuk
menambal baju lama itu. 37 Begitu juga dengan air anggur yang baru.‡
Anggur baru tidakmungkin diisi ke dalamkantong 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, orang yang sudah pernah
minum anggur yang lama tidak akan mau lagi minum anggur yang baru,
karena dia akan berkata, ‘Anggur yang lama lebih enak.’ ”§

6
Yesus adalah Tuhan atas Hari Sabat✡

* 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 dalam Mat.
9:9-13; 10:3. ✡ 5:32 Mat. 9:14-17;Mrk. 2:18-22 ‡ 5:37 air anggur yang baruAir dari buah anggur
yang baru diperas disebut ‘air anggur baru’ dan rasanya manis. Air anggur baru yang disimpan
dalamwaktu tertentuakanmengalamiproses fermentasi. Semakin lamadisimpan, kadaralkoholnya
akan semakin tinggi. Pada zaman Alkitab, yang disebut ‘anggur baru’ bisa mengandung alkohol,
tetapi tidak setinggi kadar alkohol anggur lama. § 5:39 Ayat 36-39 Dalam kedua contoh ini, Yesus
membandingkan sesuatu yang lama dengan sesuatu yang baru. Dan ajaran ini diberikan waktu Dia
ditanya tentang kebiasaandari nenekmoyang orangYahudi tentang berpuasa. Seperti kain barudan
anggur baru, pengajaran Yesus tidak bisa disatukan dengan ajaran yang lama dari nenek moyang.
✡ 6: Mat. 12:1-8; Mrk. 2:23-28
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1 Pada suatu hari ketika Hari Sabat, Yesus dan murid-murid-Nya ber-
jalan melewati ladang gandum yang luas. Sambil berjalan murid-murid
itu memetik beberapa bulir gandum lalu menggosok-gosoknya di tangan
mereka untuk melepaskan kulitnya dan memakan biji-bizinya. 2Beberapa
orang Farisi bertanya, “Kenapa kalian berbuat begitu?! Kalian sedang
melanggar peraturan Hari Sabat.”

3 Yesus menjawab, “Kalian tentu sudah tahu cerita tentang Daud, waktu
dia dan orang-orang yang mengikutinya sedang lapar dan membutuhkan
makanan. 4 Daud masuk ke Kemah Allah dan menerima roti yang setiap
minggu ditaruh di Ruang Suci. Kemudian Daud membawanya kepada
orang-orang yangmengikuti dia, lalumerekamemakan roti itu. Sedangkan
menurut peraturanHukumTaurat, sebenarnya hanya para imam saja yang
boleh memakannya.✡ Tetapi, karena mereka membutuhkan makanan,
maka apa yang dilakukan Daud pada saat itu tidak dianggap berdosa.”

5 Yesus berkata lagi kepada orang-orang Farisi itu, “Aku sebagai Anak
Manusia* adalah Tuhan yang berhak untuk menentukan apa yang boleh
dan tidak boleh dilakukan pada Hari Sabat.”

Yesusmenyembuhkan orang sakit padaHari Sabat✡
6 Pada Hari Sabat lain, Yesus pergi mengajar di rumah pertemuan orang

Yahudi. Di situ ada seorang laki-laki yang tangan kanannya lumpuh. 7 Di
situ juga ada beberapa ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang sedang
mengawasi Yesus dengan baik, karena mereka mencari alasan untuk bisa
melaporkan Dia kepada pemimpin-pemimpin Yahudi. Jadi mereka ingin
tahu apakah Dia akan menyembuhkan orang pada Hari Sabat. 8 Yesus
mengetahui apa yang ada dalam pikiran mereka lalu Dia berkata kepada
laki-laki yang tangannya lumpuh itu, “Bangkitlahdanberdiri 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 diizinkanmenyelamatkan nyawa orang, ataumembunuh?”

10Dia melihat ke sekeliling orang-orang itu dan akhirnya berkata kepada
orang sakit itu, “Luruskan tanganmu ke depan.” Dia melakukannya, dan
tangannyapun langsung sembuh. 11Paraahli Taurat danorang-orangFarisi
sangatmarah. Kemudianmerekaberbicara satu sama lain, “Apayangharus
kita lakukan kepada Yesus?”

Yesusmemilih dua belas rasul✡
12Pada suatu hari, Yesus pergi berdoa ke sebuah bukit. Sepanjangmalam

Dia berdoa di sana. 13 Besok paginya, Dia memanggil orang banyak yang
sedang mengikuti-Nya, lalu memilih dua belas dari antara mereka untuk
menjadi murid-murid-Nya. Dia juga mengangkat mereka sebagai rasul-
Nya.† Nama-namamereka adalah:
14 Simon— yang Yesus berikan nama baru “Petrus.”
Andreas— adik kandung Petrus,
Yakobus, Yohanes,
Filipus, Bartolomeus,
15Matius, Tomas,
Yakobus— anak Alfeus,

✡ 6:4 Im. 24:9; 1Sam. 21:1-6 * 6:5 AnakManusia Lihat catatan di Luk. 5:24. ✡ 6:5 Mat. 12:9-14;
Mrk. 3:1-6 ✡ 6:11 Mat. 10:1-4; Mrk. 3:13-19 † 6:13 rasul Lihat catatan tentang ‘rasul’ dalam
Mat. 10:2.
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dan Simon— yang pernah mengikuti gerakan orang-orang yang berjuang
supaya Israel bebas dari penjajahan Roma.

16 Juga dua orang bernama Yudas. Yang pertama Yudas— anak Yakobus,
dan Yudas— yang berasal dari desa Kariot. Dialah yang kemudianmengkhi-

anati Yesus.
Yesusmengajar danmenyembuhkan orang-orang sakit✡

17Lalu Yesus turundari bukit itu bersamamurid-murid-Nya danberhenti
di suatu tempat yang datar. Sejumlah besar orang-orang yang mengikuti-
Nya sudahberadadi situ. Jugabanyakorang lain—yangdatangdari seluruh
provinsi Yudea, Yerusalem, dan daerah pantai di sekitar Tirus dan Sidon.
18Mereka datang untukmendengarkan Yesus danminta disembuhkan dari
penyakit-penyakit mereka. Dan ada banyak orang yang disembuhkan dari
gangguan roh-roh jahat. 19 Semua orang itu berusaha menjamah Yesus,
karena dari diri-Nya keluar kuasa sehinggamereka semua disembuhkan.

20Diamemandang khusus kepada paramurid-Nya dan berkata,
“Sungguh diberkati Allah setiap kalian yangmiskin,

karena kamulah yang akanmenjadi warga kerajaan Allah.
21 Sungguh diberkati Allah kamu yang sekarang ini lapar,

karena kamu akan dikenyangkan.
Sungguh diberkati Allah kamu yang sekarang ini menangis,

karena kamu akan tertawa.
22 Sungguh diberkati Allah kamu yang dibenci, dihina, ditolak, dan difitnah

karena kamu menjadi pengikut Aku— Anak Manusia. 23 Waktu
kamudibuat susah seperti itu, bersukacitalah danmenarilah dengan
gembira, karena upahmu besar di surga!

Karena ingatlah: Nabi-nabi yang hidup di masa lalu juga diani-
aya seperti itu oleh nenek moyang orang-orang yang sekarang ini
menyusahkan kamu.

24Tetapi celakalah setiap kalian yang sekarang ini kaya,
karena kesenangan yang kamu nikmati di dunia tidak akan terulang
lagi di dalam kerajaan Allah.

25Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang,
karena kamu akanmengalami kelaparan.

Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa,
karena kamu akan berdukacita danmenangis.

26Celakalah kamu kalau semua orangmemujimu.
Karena ingatlah: Nabi-nabi palsu yang hidup pada waktu dulu juga
dipuji seperti itu oleh nenek moyang orang-orang yang sekarang ini
memujimu.”

Kasihilahmusuh-musuhmu✡
27 “Tetapi inilah perintah-Ku kepada kalianmasing-masing yangmenden-

garkan ajaran-Ku ini: Kasihilah orang-orang yang memusuhimu dan
berbuat baiklah kepada mereka yang membencimu. 28 Mintalah Allah
memberkati orang-orang yang mengutukmu, dan berdoalah bagi mereka
yang berbuat jahat terhadap kamu. 29 Misalnya kalau ada orang yang
menamparpipi kirimu, berikanlah jugapipi kananmu. Dankalauadaorang
merampas jubahmu, biarkanlah dia juga mengambil bajumu. 30Kalau ada
orang yang meminta sesuatu kepadamu, berikanlah itu kepadanya. Dan
kalau ada orang yang merampas milikmu, jangan memintanya kembali.

✡ 6:16 Mat. 4:23-25; 5:1-12 ✡ 6:26 Mat. 5:38-48; 7:12
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31 Dan sebagaimana kalian masing-masing inginkan supaya orang-orang
lain lakukan kepadamu, lakukanlah seperti itu juga kepadamereka.

32 “Kalau kamu hanya berbuat kasih kepada teman yang mengasihimu
saja, jangan berharap bahwa Allah akanmemberkatimu karena perbuatan
kasihmu itu. Karena orang-orang berdosa juga berbuat kasih kepada orang
yang mengasihi mereka. 33 Atau kalau kamu berbuat baik hanya kepada
teman yang berbuat baik kepadamu saja, jangan berharap bahwa Allah
akan memberkatimu karena perbuatan baikmu itu. Karena orang-orang
berdosa punmelakukanhal yang sama seperti itu. 34Dankalau kamumem-
injamkan uang hanya kepada orang-orang yang bisa mengembalikannya,
jangan berharap bahwa Allah akan memberkatimu karena perbuatanmu
itu. Karena orang-orang berdosa pun memberi pinjaman kepada sesama
orang berdosa— yaitu orang yang akan sanggupmengembalikan pinjaman
itu dalam jumlah yang sama.

35 “Sebaliknya hendaklah kamu mengasihi orang-orang yang
memusuhimu, berbuat baik kepada mereka, dan pinjamkan uang tanpa
berharap akan dikembalikan. Dengan demikian Allah akanmemberi upah
yang besar kepadamu, dan semua perbuatanmu itu akan membuktikan
bahwa kamu layak menyebut Allah Yang Mahatinggi sebagai Bapamu.
Karena Dia juga baik hati kepada orang-orang yang tidak tahu berterima
kasih dan orang-orang jahat. 36Hendaklah kalian berbelas kasihan, sama
seperti Bapa kita di surga berbelas kasihan.”

Periksalah dirimu sendiri✡
37 “Janganlah menjadikan dirimu hakim atas kesalahan orang lain, su-

paya kamu juga tidak akan dihakimi dengan cara yang sama.‡ Maafkanlah
orang lain, maka Allah akan mengampunimu. 38 Berilah pertolongan
kepada orang lain, maka Allah pun akan menolong kamu. Bahkan Allah
akan menambah lebih dari apa yang kamu butuhkan saat Dia membalas
kebaikanmu itu. Ketika Dia memberkatimu, Dia akan memakai ukuran
yang lebih besar, danmembuat takaran itu penuhdanpadat sekali— sampai
ada yang tumpahdi samping kiri dan kanannya. Karenaukuran yang kamu
pakai untukmemberi kepada orang lain akan dipakai oleh Allah waktu Dia
membalas kebaikanmu itu.”

39 Yesus menceritakan kepada mereka contoh ini, “Kalau orang buta
menuntun sesama orang buta, pastilah keduanya akan jatuh ke dalam
lubang.✡ 40 Seorang murid tidak bisa melebihi gurunya, tetapi murid yang
menyelesaikan semua didikan akanmenjadi seperti gurunya.

41-42 “Janganlah menyalahkan orang lain karena kesalahan kecil. Siapa
yang melakukan hal itu, dia sama seperti orang yang memperhatikan
pasir di mata saudaranya, sedangkan balok kayu di matanya sendiri tidak
diperhatikannya. Lalu dengan sombong dia berkata kepada saudaranya,
‘Mari sayakeluarkanpasir itudarimatamu!’ Haikamuyanghanyaberpura-
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✡
✡ 6:36 Mat. 7:1-15 ‡ 6:37 Ayat 37a Secara harfiah, “Janganlah kamu menghakimi, dan
kamu pun tidak akan dihakimi.” Ayat ini dan Mat. 7:1 terkenal sebagai ayat yang secara umum
salah dipergunakan. Larangan ini tidak bertentangan dengan ayat-ayat lain dalam Alkitab yang
menunjukkanberbagai cara umatAllah perlumenentukankalauperbuatan orang-orang lain adalah
salah atau benar. Ayat ini harus dimengerti sesuai dengan ajaran Yesus selanjutnya dalam pasal ini.
✡ 6:39 Mat. 15:12, 14 ✡ 6:41-42 Mat. 7:17-20; 12:34-35
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43 “Pohon yang baik tidakmungkinmenghasilkan buah yang tidak baik—
bukan? Begitu juga, pohon yang dikenal sebagai pohon yangmenghasilkan
buah yang tidak bisa dimakan tidak akan menghasilkan buah yang enak.
44Karena setiappohondikenaldari buahnya. Semakberduri tidakmungkin
menghasilkan buah ara, dan tumbuhan berduri lainnya tidak mungkin
menghasilkan buah anggur. 45 Manusia juga seperti pohon: Orang baik
selalu menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena seluruh
perbuatannya itu berasal dari apa yang tersimpan dalam hatinya. Tetapi
orang jahat selalu menghasilkan perbuatan yang jahat, karena kejahatan
yang tersimpan dalam hatinya. Karena apa saja yang tersimpan dan selalu
dipikirkan di dalam hati pasti akan keluar melalui mulut.”

Contoh duamacam orang✡
46 “Buat apa kalian memanggil Aku, ‘Tuhan, Tuhan,’ padahal apa yang

Ku-perintahkan tidak kalian lakukan! 47 Biarlah Aku memberi contoh ini
untuk menggambarkan semua orang yang datang kepada-Ku, menden-
garkan ajaran-Ku, dan melakukannya: 48 Mereka sama seperti seseorang
yang membangun rumah. Pertama, dia menggali lubang di tanah yang
dalam, sampai menemukan sebuah batu keras dan sangat besar. Batu
itu digunakan sebagai fondasi untuk batu-batu lain. Ketika banjir dan air
sungai meluap lalu menghantam rumah itu, maka rumah itu tidak akan
goyangkarenadibangundi atas fondasi batuyangutuh. 49Sedangkanorang
yangmendengarkanajaran-Ku tetapi tidakmelakukannya, dia samaseperti
orang yangmembangun rumah tanpa fondasi dan di atas tanah saja. Ketika
banjir dan air sungai meluap lalu menghantam rumah itu, rumah itu pun
rubuh dan rusak berat.”

7
Yesusmenyembuhkan seorang budak✡

1Sesudah Yesus selesaimengajarkan semua hal itu kepada orang banyak,
Dia bersama murid-murid-Nya pergi ke kota Kapernaum. 2 Di sana ada
seorang komandan kompi Romawi* yang budaknya sakit keras dan hampir
mati. Budak itu sangat dikasihi oleh komandan itu. 3 Ketika komandan
itu mendengar tentang Yesus, dia mengutus beberapa penatua Yahudi
menemuiYesusdanmeminta-Nyadatanguntukmenyembuhkanbudaknya
itu. 4 Sesudah mereka bertemu dengan Yesus, mereka meminta dengan
sangat supaya Dia menolong komandan itu. Mereka berkata, “Bapak,
orang itu pantasmendapatkan pertolongan darimu, 5karena diamengasihi
dan berbaik hati kepada bangsa kita. Dan dialah yang sudah membiayai
pembangunan rumah pertemuan kita.”

6 Lalu Yesus pun pergi bersama mereka. Ketika mereka hampir tiba di
rumah itu, komandan itu mengutus beberapa orang sahabatnya menemui
Yesus dengan pesan ini, “Bapak, tidak usah repot-repot datang ke rumah
saya. Saya tidak pantas menerima Bapak di rumah saya. 7 Bahkan saya
sendiri merasa tidak layak datang menemui Bapak. Tetapi saya mohon
supaya Bapakmengucapkan saja, ‘Sembuhlah,’ dan budakku itu pasti akan
sembuh. 8Karena saya sendiri juga adalah seorang bawahan yang tunduk
pada perintah atasan, dan ada juga banyak tentara di bawah perintah saya.
Kalau saya berkata kepada salah satu darimereka, ‘Pergi ke sana,’ maka dia
✡ 6:45 Mat. 7:24-27 ✡ 7: Mat. 8:5-13; Yoh. 4:43-54 * 7:2 komandan kompi Romawi Secara
harfiah dalam bahasa Yunani, kata yang diterjemahkan ‘komandan kompi’ berarti ‘pemimpin dari
seratus tentara’.
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pun pergi. Dan kalau saya berkata kepada yang lain, ‘Datang,’ maka dia pun
datang. Dan kalau saya katakan kepada budak saya, ‘Lakukan ini,’ maka
dia punmelakukannya. Seperti itu jugalah keyakinan saya tentang engkau,
bahwa semua perintahmu akan jadi.”

9 Ketika Yesus mendengar jawabannya itu, Dia merasa heran sekali.
Lalu Dia berkata kepada orang banyak yang sedang mengikuti Dia, “Per-
hatikanlah yang Ku-katakan ini: Di antara bangsa Israel Aku belum pernah
menemukan seorang pun yang mempunyai keyakinan sebesar keyakinan
orang ini.”

10Ketikamerekayangdiutus itukembali ke rumahkomandan itu,mereka
menemukan budak itu sudah sembuh.

Yesusmenghidupkan kembali anak seorang janda
11Tidak lama kemudian, Yesus pergi ke desa yang bernama Nain. Murid-

murid-Nya dan banyak sekali orang ikut bersama juga dalam perjalanan
itu. 12Ketika Yesus sudahdekat gerbang desa, ada rombongan orang sedang
ke luar mengusung mayat seorang pemuda.† Pemuda itu adalah satu-
satunya anak seorang janda. Banyak orang dari desa itu menyertai janda
itu. 13 Ketika Tuhan melihat janda itu, Dia merasa kasihan lalu berkata
kepada ibu itu, “Jangan menangis.” 14 Lalu Dia mendekati usungan itu
dan menjamahnya. Mereka yang membawa usungan itu pun berhenti
kemudian Dia berkata, “Hai pemuda, Aku berkata kepadamu, hiduplah
kembali!” 15Dan orang mati itu pun hidup kembali lalu duduk serta mulai
berbicara. Kemudian Yesus menyerahkan dia kepada ibunya.

16Semua orang yang ada di situ heran sekali dan takut sertamemuji-muji
Allah. Ada yang berkata, “Ternyata Yesus ini adalah seorang nabi agung
yang sudah diutus Allah ke tengah-tengah kita!” Dan yang lain berkata,
“Allah sudahmulaimenolongkita—umat-Nya, seperti padazamandahulu!”

17Maka tersebarlah berita tentang apa yang diperbuat Yesus itu ke selu-
ruh Yudea dan daerah sekitarnya.

Yohanes Pembaptismengajukan pertanyaan, dan Yesusmengajar tentang
pelayanan Yohanes✡

18 Para murid Yohanes Pembaptis memberitahukan semua kejadian itu
kepada Yohanes. Lalu Yohanes memanggil dua orang muridnya, 19 dan
menyuruh mereka menemui Tuhan Yesus untuk bertanya, “Apakah Bapak
ini Utusan yang dijanjikan kedatangan-Nya? Ataukah kita masih harus
menunggu orang lain?”

20 Sesudah mereka bertemu dengan Yesus mereka berkata, “Bapak,
Yohanes Pembaptis menyuruh kami menemui Bapak untuk menanyakan,
‘Apakah Bapak ini Utusan yang dijanjikan kedatangan-Nya? Ataukah kita
masih harus menunggu orang lain?’ ”

21 Pada waktu itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari bermacam-
macampenyakit danpenderitaan,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 butamelihat, orang-orang lumpuh berjalan, orang-
orang yang sakit kulit menular disembuhkan, orang-orang yang tuli bisa
mendengar, orang-orang mati dibangkitkan, dan Kabar Baik dari Allah
† 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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sedang diberitakan kepada orang-orang miskin. 23 Dan beritahukanlah
kepadanya, ‘Sungguh diberkati setiap orang yang tidak kecewa dan tidak
meragukan Aku.’ ”

24Sesudah kedua utusan Yohanes itu pergi, Yesusmulai berbicara kepada
orang banyak tentang Yohanes. Dia berkata, “Sebelum pelayanan-Ku
dimulai, kenapa kalian sering berjalan jauh keluar masuk padang gurun?
Apakah untuk melihat sesuatu yang biasa saja?— seperti melihat sehelai
rumput yang bergoyang karena ditiup angin. Tentu tidak! 25Sesungguhnya
kalian mencari apa pada waktu itu? Pastilah kalian tidak pergi untuk
melihat seorang yang berpakaian sangat indah. Karena orang-orang yang
hidupmewah danmemakai pakaian seperti itu tidak ada di padang gurun,
tetapi di istana raja. 26 Jadi, apa yang kalian cari di sana? Seorang nabi—
kah?! Ya, Aku katakan kepada kalian bahwa kedudukan Yohanes jauh lebih
penting daripada seorang nabi. 27 Karena dialah yang dimaksudkan oleh
ayat Kitab Suci yangmengatakan,
‘Perhatikanlah: Aku akanmengutus utusan-Ku lebih dulu,

supaya dia menyiapkan jalan sebelum Akumengutus Engkau.’✡
28 Yang Ku-katakan ini benar: Yohanes lebih besar dari semua orang yang
pernah dilahirkan. Tetapi dalam kerajaan baru yang Allah sudah mulai
dirikan, semua orang yang menjadi warga kerajaan-Nya itu akan dianggap
lebih besar dari Yohanes— bahkan orang yang berkedudukan paling ren-
dah.”

29 Hampir semua orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus
itu— termasuk para penagih pajak, memuji Allah dengan berkata, “Kalau
begitu, Allah benar-benar mengutus Yohanes Pembaptis dan apa yang
Yohanes ajarkan juga benar!” Karena mereka sudah taat kepada kehendak
Allahwaktumereka dibaptis oleh Yohanes. 30Tetapi orang-orang Farisi dan
para ahli Taurat mengabaikan kehendak Allah untuk diri mereka ketika
merekamenolak untuk dibaptis oleh Yohanes.

31 Yesus berkata, “Aku akan memakai contoh untuk menggambarkan
sebagian besar orang yang hidup pada zaman sekarang: 32Mereka seperti
dua kelompok anak yangbermain di halaman. Kelompok yang satu berseru
kepada kelompok yang lain,
‘Setiap kali kamimengajak kalian bermain sesuatu, kalian tetap tidakmau!

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 lain-
nya.’ 35Meskipun begitu, kebijaksanaanAllah selalu terbukti benarmelalui
hasil-hasilnya.”

Waktu Yesus diminyaki olehwanita pelacur
36 Lalu seorang Farisi bernama Simon mengundang Yesus makan

bersama dia di rumahnya. Maka Yesus pun pergi ke sana dan mengambil
tempat-Nya di meja makan.
✡ 7:27 Mal. 3:1
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37 Di kota itu ada seorang wanita pelacur. Ketika wanita itu mendengar
bahwa Yesus sedang makan di rumah Simon, datanglah dia ke rumah itu
dengan membawa sebuah botol yang sangat bagus‡ yang berisi minyak
wangi. 38 Ketika Simon dan para tamu sedang makan, sambil menangis
karena menyesali dosa-dosanya wanita itu datang berlutut di belakang
Yesus— dekat kaki-Nya. Air mata wanita itu jatuh membasahi kaki-Nya,
lalu diamengeringkan kaki Yesus dengan rambutnya. Kemudianwanita itu
berulang-ulangmencium sertameminyaki kaki-Nya denganminyakwangi
itu.

39 Ketika Simon— orang Farisi itu, melihat hal itu, dia berkata dalam
hatinya, “Kalau Yesus betul-betul nabi, tentu dia tahu wanita macam apa
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
denganmurah hati si pemberi pinjaman itu menghapuskan utang mereka.
Siapakah di antara kedua orang itu yang akan lebihmengasihi dia?”

43Simonmenjawab, “Menurut pendapat saya, orang yang utangnya lebih
banyak dihapuskan.”
Yesus berkata kepada Simon, “Pendapatmu itu betul.” 44 Sambil melihat

perempuan itu Yesus berkata kepada Simon, “Kamu tentu sudah melihat
apa yang dilakukan perempuan ini! Ketika Akumasuk ke rumahmu, kamu
tidak memberikan air untuk membasuh kaki-Ku. Tetapi perempuan ini
membasuh kaki-Ku dengan air matanya dan mengeringkannya dengan
rambutnya. 45 Waktu Aku masuk rumahmu, kamu tidak memberi salam
yang hangat kepada-Ku.* Tetapi sejak Aku masuk ke sini, perempuan ini
tidak henti-hentinya menciumi kaki-Ku. 46Kamu tidak meminyaki kepala-
Ku dengan minyak zaitun, tetapi dia meminyaki kaki-Ku dengan minyak
wangi. 47 Oleh karena itu, Aku berkata kepadamu bahwa dosa-dosanya—
yang begitu banyak, sudah diampuni. Dan itulah sebabnya dengan cara
yang begitu luar biasa dia menunjukkan kasihnya terhadap Aku. Tetapi
orang yang diampuni dari dosanya yang sedikit, sedikit jugamengasihi.”

48 Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, “Aku sudah mengampuni
dosa-dosamu.”

49 Lalu para tamu yang lain yang sedang makan bersama di situ mulai
berkata dalamhatimerekamasing-masing, “Berani sekali orang ini berkata
begitu! Tidak seorang pun yang boleh mengampuni dosa manusia selain
Allah sendiri.”†

‡ 7:37 botol sangat bagus Secara harfiah, “buatan (batu) pualam.” Botol yang dibuat dari batu putih
itu dibeli dengan harga mahal, dan minyak yang diisi dalam botol itu juga mahal. § 7:41 keping
uang perak Secara harfiah, “dinar.” Pada zaman Roma, uang dinar dibuat dari perak asli. Nilai satu
dinar samadengangaji seorangpetugasuntuksatuharipenuh. * 7:45 memberi salamyanghangat
… Secara harfiah, “mencium Aku.” Mencium orang-orang yang datang bertamu ke rumah adalah
kebiasaan orang Yahudi. † 7:49 Berani sekali … Secara harfiah, “Siapakah orang ini sehingga
dia berani mengampuni dosa-dosa?” Pertanyaan retoris ini diterjemahkan sesuai artinya sebagai
kalimat pernyataan.
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50Tetapi Yesusberkata lagi kepadaperempuan itu, “Karenakamupercaya
kepada-Ku maka kamu diselamatkan. Pergilah dengan perasaan tenang
dalam perlindungan Allah.”

8
Perempuan-perempuan juga terlibat dalam pelayanan Yesus

1 Tidak lama kemudian, Yesus pergi berkeliling ke banyak kota dan desa
untuk berkhotbah dan mengumumkan berita keselamatan dari Allah—
yaitu Kabar Baik tentang kerajaan Allah. Dan kedua belas murid-Nya ikut
bersama Dia. 2Bersamamereka ada juga beberapa perempuan yang sudah
Yesus sembuhkandari berbagai penyakit dandilepaskandari roh-roh jahat.
Di antaranya
Maria— yang berasal dari desa Magdala dan yang sudah dilepaskan dari

tujuh setan,*
3Yohana istri Kuza (Kuza sebagai kepala urusan istana Herodes),
Susana, danmasih banyak lagi perempuan-perempuan lain.
Semuaperempuan itu seringmembantukeperluanYesusdanmurid-murid-
Nya dengan danamereka sendiri.

Perumpamaan tentang benih yang ditabur✡
4 Ketika orang-orang dari setiap kota terus saja berdatangan kepada

Yesus dan jumlahmereka sudah banyak, Yesus punmenyampaikan kepada
mereka perumpamaan ini:

5 “Pada suatu hari seorang petani pergi menaburkan bibit di ladang.
Ketikadiamenaburbibit itu, sebagian jatuhdi jalan, laludiinjak-injakorang
dan dimakan burung-burung sampai habis. 6 Dan sebagian lagi jatuh di
tanah yang berbatu-batu. Begitu tunasnya keluar, tunas itu segera layu,
karena lapisan tanah di situ kering. 7 Sebagian lagi jatuh di antara rumput
yang berduri. Ketika bibit-bibit itu tumbuh dan bertunas bersama rumput-
rumput itu, lalu rumput-rumput itu pun menghambatnya sampai mati.
8 Sedangkan yang sebagian lagi jatuh di tanah yang subur, lalu tumbuh
dengan baik, dan dari satu bibit menghasilkan seratus biji.”
Sesudah Yesus mengakhiri perumpamaan itu, Dia berseru, “Buat apa

telingamu itu?! Dengarlah itu!”
Yesusmenjelaskan tentang arti perumpamaan bibit yang ditabur✡

9 Sesudah itu, murid-murid-Nya bertanya kepada Yesus, “Apa arti pe-
rumpamaan itu?”

10LaluDiaberkata, “Dulumanusia tidakdiizinkanuntukmengerti ajaran-
ajaran tentang kerajaanAllah.† Tetapi sekarang kalian sudahdiberikan izin
untuk mengerti hal-hal rahasia itu. Tetapi untuk mereka yang lain, Aku
mengajarkan hal-hal itu melalui perumpamaan. Karena Allah mau supaya
terjadi seperti yang ditulis oleh nabi— waktu Allah berkata,
‘Biarpunmerekamelihat banyak keajaiban,

mereka tidak akan sadar apa yang terjadi.
Dan biarpunmereka terus mendengar ajaran,

mereka tidak akanmengerti.’ ”✡

* 8:2 setan Bahasa Yunani mempunyai tiga istilah yang memiliki arti sama, dan ketiga-tiganya
dipakai dalam pasal ini. Dalam TSI ‘setan’ dipakai untuk menerjemahkan “daimonion” (bahasa
Inggris, ‘demon’), sedangkan ‘roh jahat’ menerjemahkan “pneumati poneras/pneumati akathartos”
(bahasa Inggris, ‘evil spirit/unclean spirit’). ✡ 8:3 Mat. 13:1-9; Mrk. 4:1-10 ✡ 8:8 Mat. 13:10-23;
Mrk. 4:10-20, 24-25 † 8:10 kerajaan Allah Lihat catatan di Luk. 4:43. ✡ 8:10 Yes. 6:9
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11 “Inilah arti persamaan-persamaan dalam perumpamaan itu:
Bibit adalah ajaran dari Allah.
12 Dan bibit yang jatuh di jalan menggambarkan orang-orang yang

mendengarkan ajaran Allah, tetapi iblis datang dan mencuri ajaran itu
dari hati mereka, supaya mereka tidak mempercayainya lagi serta tidak
diselamatkan.

13Bibit yang jatuh di tanah yang berbatu-batu menggambarkan orang-
orangyangketikamendengarkanajarandariAllahmenerimanyadengan
senang hati. Tetapi ajaran itu tidak bisa tumbuh di dalam hati mereka.
Mereka percaya hanya sebentar saja. Ketika merekamendapat kesulitan
dalam hidupmereka, merekameninggalkan 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, serta mengejar kekayaan dunia dan
kesenangan dunia. Semua hal itu menghambat pertumbuhan ajaran itu,
sehingga tidakbisamenghasilkansesuatuyangbaikdalamhidupmereka.

15 Dan bibit yang jatuh di tanah yang subur menggambarkan orang-
orang yang pada saat mendengarkan ajaran Allah menyimpannya den-
gan baik di dalam hati mereka yang tulus, lalu mereka taat dengan tetap
bertekun kepada ajaran itu. Mereka seperti tanah yang subur yang
menghasilkan banyak buah.”‡
Hendaklah kitamengerti ajaran-ajaran Yesus✡

16 Lalu Yesus menambah perumpamaan ini: “Orang tidak mungkin
menyalakan pelita lalu menutupnya dengan ember! Juga tidak mungkin
dia menaruh itu di bawah tempat tidur. Tetapi pelita selalu ditaruh di
tempat yang tinggi, supaya orang-orang yang masuk ke dalam rumah dit-
eranginya. 17Begitu juga semua ajaran yang Aku ajarkan dengan perumpa-
maan kepada orang banyak: Sekarang artinya dirahasiakan, tetapi nanti
semuanyaakan terbuka. Yang tidak jelas sekarangnanti akanmenjadi 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 tidakmenerima 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. Mereka mau
berbicara dengan kamu.”

21 Tetapi Yesus berkata kepadanya, “Setiap orang yang mendengarkan
ajaran Allah dan melakukannya Aku anggap seperti ibu dan saudara-
saudari-Ku!”
‡ 8:15 menghasilkan banyak buahDalamFirmanAllah yang lain, kita bisa lihat bagaimana caranya
manusia bisa ‘menghasilkan buah’. Pertama, Kabar Baik dari Allahmembuat manusia bisa percaya.
Kita lihat juga bahwa seseorang bisa ‘menghasilkan buah’ kalau dia melakukan apa yang Allah
perintahkan kepadanya dengan setia. (Mat. 5-7) Kita juga ‘menghasilkan buah’ kalau kata-kata yang
keluar dari mulut kita baik di mata Allah. (Mat. 12:31-37) Dan juga, kita ‘menghasilkan buah’ kalau
kita memimpin orang lain untuk bertobat. (Yoh. 15:16) Kehidupan seperti itulah yang merupakan
buah-buah yang baik dimata Allah. ✡ 8:15 Mat. 13:12; Mrk. 4:21-25 ✡ 8:18 Mat. 12:46-50; Mrk.
3:31-35
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Yesusmenghentikan badai✡
22 Pada suatu hari, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya “Mari kita

pergi ke seberang danau.” Jadi mereka pun naik perahu dan berangkat.
23 Ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Tiba-tiba angin badai
bertiup di danau itu. Banyak air masuk ke dalam perahu itu, sehingga
mereka berada dalam bahaya dan hampir tenggelam. 24 Lalu para murid-
Nya mendekati Dia dan membangunkan-Nya serta berkata, “Guru, Guru!
Mampuslah kita!”
Yesus pun bangun dan dengan suara keras berkata kepada angin badai

dan ombak itu, “Diam!” Lalu angin badai dan ombak itu pun diam dan
danau menjadi tenang kembali. 25 Kemudian Dia berkata kepada mereka,
“Kenapa kalianmeragukan Aku?!”
Mereka merasa heran dan takut terhadap Yesus, lalu berkata satu sama

lain, “Wah, Orang macam apa Dia ini?! Angin dan danau pun taat pada
perintah-Nya.”

Yesusmengusir setan-setan dari seorang Gerasa✡
26Mereka terus berlayar dan sampailah mereka di daerah kota Gerasa—

yang terletak di sebelah tenggara DanauGalilea. 27Sesudah Yesus berada di
darat, seorang laki-laki dari kota itu yang dirasuki bermacam-macam setan
menemui-Nya. Orang itu sudah lama telanjang dan tidak mau tinggal di
rumah. Dia hanya tinggal di dalam gua-gua lokasi pekuburan.§

28-29 Roh-roh jahat itu sering menyeret orang itu. Waktu orang-orang
kota itu masih berusahamenjaganya, kedua tangannya dirantai dan kedua
kakinya dipasung. Tetapi dia selalu bisa memutuskan segala pengikat
itu, lalu di bawah pengaruh setan-setan itu dia pergi ke tempat-tempat
terpencil. Ketika orang itu bertemu dengan Yesus, dia berteriak dan sujud
di hadapan-Nya. Lalu Yesus memerintahkan roh-roh jahat itu keluar dari
orang itu. Dan dengan suara keras orang itu berkata, “Hei, Yesus— Anak
Allah Yang Mahatinggi! Kamu mau apa dengan saya? Saya mohon, jangan
siksa saya!”

30Lalu Yesus bertanya kepadanya, “Siapa namamu?”
Jawabnya, “Batalion.”* Dia menjawab begitu karena banyak sekali setan

yangmasuk ke dalam dirinya. 31Lalu setan-setan itu berkali-kali memohon
supaya Yesus tidakmengusir merekamasuk ke dalam jurangmaut.

32 Tidak jauh dari situ— di sisi bukit yang curam, ada sekelompok besar
babi piaraan sedang makan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus
supaya mereka diizinkan masuk ke dalam babi-babi itu. Yesus pun setuju.
33Dan setan-setan itu langsung keluar dari orang itu dan masuk ke dalam
babi-babi itu. Kemudian babi-babi itu lari dengan cepat lalu terjun dari
pinggir jurang ke dalam danau danmati tenggelam.

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

✡ 8:21 Mat. 8:18, 23-27;Mrk. 4:35-41 ✡ 8:25 Mat. 8:28-34;Mrk. 5:1-20 § 8:27 lokasi pekuburan
Pada waktu itu orang Yahudi sering menguburkan mayat orang mati di dalam gua atau di ruangan
kecil yang digali di dalam gunung batu. Kejadian ini banyak berbicara tentang hal-hal yang najis—
roh jahat, kuburan, babi, dan daerah orang yang bukan Yahudi. Hal ini semua dianggap najis oleh
orang Yahudi. * 8:30 Batalion Dalam bahasa Yunani, namanya “Legion.” Pada waktu itu, yang
disebut legion adalah satu batalionmiliter yang jumlah anggotanya bisa sampai 6826.
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orang yang ditinggalkan setan-setan itu sudah berpakaian dan sedang
duduk dengan tenang dekat Yesus sambil mendengarkan-Nya.† Pikirannya
juga sudah sehat. Melihat kejadian itu takutlah mereka kepada Yesus.
36Dan para penjaga babi yang sudah melihat hal itu sendiri menceritakan
kembali kepada orang-orang yang baru datang itu— bagaimana orang yang
kerasukan setan-setan itu disembuhkan. 37 Lalu penduduk daerah Gerasa
meminta Yesus meninggalkan daerah mereka, karena mereka sangat ke-
takutan.
Karena itu Yesus dan murid-murid-Nya kembali naik perahu mening-

galkan daerah itu. 38 Orang yang sudah dilepaskan dari setan-setan itu
berkali-kali meminta kepada Yesus supaya dia bisa ikut bersama-Nya.
Tetapi Yesus menyuruh orang itu pulang dengan berkata, 39 “Pulanglah
dan ceritakanlah bagaimana Allah sudah menolongmu.” Dia pun pergi ke
seluruh kota Gerasa dan menceritakan caranya Yesus dengan begitu luar
biasa menolong dia.

Yesusmenyembuhkanperempuanyangsakit pendarahandanmenghidup-
kan anak perempuan Yairus✡

40Ketika Yesus kembali dari seberang danau, orang banyak menyambut
Dia, karena mereka semua menanti-nantikan Dia. 41 Lalu datanglah seo-
rang 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 kerasdanhampirmati. Umurnyaduabelas tahun.
Dalam perjalanan ke rumah Yairus, orang banyak berdesak-desakan di

sekeliling-Nya. 43Di situ juga ada perempuan yang sudah dua belas tahun
menderita sakit pendarahan‡ dan tidak bisa disembuhkan oleh siapa pun.
44 Lalu dia mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh rumbai jubah-
Nya.§ Dan saat itu juga pendarahannya berhenti.

45Yesus berkata, “Siapa yangmenyentuh Aku?”
Ketika tidak ada yang mau mengakuinya, berkatalah Petrus, “Guru, ada

banyak orang yang berdesak-desakan di sekeliling-Mu.”
46 Tetapi Yesus berkata, “Ada seseorang yang menyentuh Aku, karena

Aku merasa ada kuasa yang keluar dari diri-Ku.” 47 Ketika perempuan itu
melihat bahwa perbuatannya sudah ketahuan, dengan gemetar dia maju
dan sujud di hadapan-Nya. Lalu di hadapan semua orang yang ada di
situ, dia menceritakan kenapa dia menyentuh jubah-Nya dan bagaimana
dia menjadi sembuh saat itu juga. 48 Kata Yesus kepadanya, “Anak-Ku,
karena kamu sudah percaya kepada-Ku, kamu menjadi sembuh. Sekarang
pulanglah dengan hati yang tenang.”

49Ketika Yesusmasih bicara dengan perempuan itu, datanglah seseorang
dari rumah Yairus dan berkata kepadanya, “Anak Bapak sudah meninggal.
Jadi tidak usahmerepotkan Guru lagi.”

50 Tetapi waktu Yesus mendengar hal itu, Dia berkata kepada Yairus,
“Jangan takut! Tetap saja percaya kepada-Ku dan anakmu akan selamat.”
† 8:35 duduk … mendengarkan-Nya Secara harfiah, “(duduk) di kaki Yesus.” Kata-kata ini sering di-
pakai denganarti ‘dudukmendengarkanajaran seorang guru’. ✡ 8:39 Mat. 9:1, 18-26;Mrk. 5:21-43
‡ 8:43 Ayat 43b Beberapa salinan kuno dalam bahasa Yunani menambah kata-kata: “Dia sudah
menghabiskan segala miliknya untuk berobat ke banyak dokter.” Kemungkinan besar kata-kata itu
diambil dari Mrk. 5:26. § 8:44 rumbai jubah-Nya Jubah-jubah orang Yahudi mempunyai rumbai
seperti diperintahkan Musa sebagai peringatan untuk mengikuti seluruh perintah dalam Hukum
Taurat. Lihat Bil. 15:37-41.
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51SesudahYesus tibadi rumahYairus, Dia tidakmengizinkanorang-orang
lain masuk bersama-Nya ke dalam rumah itu— kecuali Petrus, Yohanes,
Yakobus, dan ibu-bapak anak itu. 52 Semua orang sedang menangisi
dan meratapi anak itu. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, “Berhenti
menangisi dia! Karena dia tidakmati. Dia hanya tidur saja.”

53Orang-orang itumenertawakanDiakarenamereka tahuanak itu sudah
mati. 54Tetapi Yesusmemegang tangan anak itu dan berkata, “Hai anak-Ku,
bangunlah.” 55Maka anak itu hidup kembali dan saat itu juga dia berdiri.
Lalu Yesus menyuruh orang tua anak itu memberi makanan kepadanya.
56 Mereka sungguh sangat heran melihat apa yang terjadi dengan anak
mereka, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan tentang hal itu
kepada siapa pun.

9

Yesusmengutus pengikut-Nya✡
1 Yesus memanggil kedua belas murid-Nya untuk berkumpul. Lalu Dia

memberikan kuasa kepada mereka masing-masing untuk mengusir setan-
setan dan menyembuhkan bermacam-macam penyakit. 2 Kemudian Dia
mengutusmereka pergi untukmemberitakan kabar tentang kerajaanAllah
danmenyembuhkan orang-orang sakit dengan kuasa TUHAN. 3Dia berkata
kepada mereka, “Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan— termasuk
tongkat, tas, roti, uang, maupun pakaian ganti. 4 Saat kamu masuk ke satu
kota atau desa dan satu keluarga menerima kamu tinggal di rumahnya,
tinggallah di rumah itu saja sampai kamu melanjutkan perjalanan lagi.
5 Tetapi kalau kamu datang ke kota atau desa lain dan orang-orang di situ
tidak mau menerima kamu, tinggalkanlah tempat itu dan lepaskanlah ko-
toran tempat itu dari kaki dan sandalmu sebagai tanda peringatan kepada
mereka.”*

6 Lalu mereka berangkat dan pergi berkeliling ke desa-desa. Di setiap
tempat yang mereka kunjungi, mereka memberitakan Kabar Baik dari
Allah 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

✡ 9: Mat. 9:35–11:1; Mrk. 6:7-13 * 9:5 lepaskanlah kotoran … peringatan … Secara harfiah, “ke-
baskan debu.” Pada waktu itu, sudah menjadi kebiasaan orang Yahudi— kalau terpaksa melakukan
perjalanan di daerah bangsa yang bukan Yahudi, maka saatmeninggalkan daerah itu, mereka harus
membersihkan telapak kaki dan pakaianmereka. Itu dilakukan karenamerekamenganggap bahwa
orang-orang yang bukan Yahudi dan tanahmereka adalah najis. Yesus menyuruhmurid-murid-Nya
untukmelakukan hal yang sama juga kepada orang Yahudi yangmenolak ajaran dari Allah. Dengan
begitu, murid-murid-Nya sudah menunjukkan bahwa Allah menganggap orang-orang yang keras
kepala seperti itunajis. Itu jugamenjadi tandabahwamerekaakandihukumolehAllahkalaumereka
tidak bertobat. Lihat contoh lain tentang hal ini di Kis. 18:6. ✡ 9:6 Mat. 14:1-12; Mrk. 6:14-29
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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 dengarmelakukanhal-hal yang luar biasa!”
Olehkarena ituHerodesberulang-ulangberusahauntukbisamelihatYesus.

Yesusmemberikanmakanan kepada lima ribu orang✡
10Sesudahmurid-murid itu kembali, merekamenceritakan kepada Yesus

semua yang mereka lakukan. Kemudian Yesus mengajak mereka pergi
untuk menyendiri ke sebuah kota yang bernama Betsaida. 11 Tetapi
orang banyak mengetahui hal itu, lalu mereka mengikuti-Nya. Lalu Yesus
menyambut mereka dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah
danmenyembuhkan semua orang yang sakit.

12 Ketika hari sudah sore, kedua belas murid-Nya datang kepada-Nya
dan berkata, “Suruhlah orang banyak ini pergi ke desa-desa dan rumah-
rumahpendudukdi sekitar sini, supayamendapatkanmakanandan tempat
menginap. Karena di sini tempat yang terpencil dan sunyi.”

13 Tetapi Yesus berkata, “Justru kalianlah yang harus memberi makanan
kepadamereka.”
Murid-murid itu menjawab, “Wah, kalau kami yang memberi makanan

kepadamereka, berarti kami harus pergimembelimakananuntukmereka!
Karenakamihanyamempunyai 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.”
15 Murid-murid melakukan apa yang diperintahkan-Nya, lalu semua

orang duduk. 16Sambil memegang lima roti dan dua ikan itu, Yesusmelihat
ke langitdanmengucapsyukurkepadaAllahuntukmakanan itu. Kemudian
Dia menyobek-nyobek roti itu dan menyuwir-nyuwir ikan itu, lalu Dia
berikan kepada murid-murid-Nya secara berulang-ulang sambil mereka
bagi-bagikan kepada orang banyak itu. 17 Semua orang makan sampai
kenyang. Dan waktu para murid mengumpulkan kelebihan roti dan ikan
itu, ternyata ada dua belas keranjang.

Petrus berkata kepada Yesus, “Engkau adalah Raja Penyelamat!”✡
18Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berdoa sendirian dan paramurid-

Nya juga ada di sekitar situ, Dia bertanya kepada mereka, “Menurut orang
banyak, Aku ini melayani dengan jabatan seperti siapa?”‡

19 Lalu jawab mereka, “Ada yang mengatakan bahwa Engkau sebagai
pengganti Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan bahwa Engkau
† 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 yang membuat banyak keajaiban. Jadi beberapa orang yang belum pernah melihat atau
mengenal Yesus berpikir bahwamungkinYohanes sudahkembali langsungdari surga danmenyebut
dirinyadengannamabaru. PadazamanYesusadabanyakorang lainyang jugabernamaYesus. Nama
Yesus dalam bahasa Yunani adalah sama dengan nama Yosua dalam bahasa Ibrani. Kedua nama itu
berarti “Yahweh Penyelamatku.” ✡ 9:9 Mat. 14:13-21; Mrk. 6:30-44; Yoh. 6:1-14 ✡ 9:17 Mat.
16:13-20; Mrk. 8:27-30 ‡ 9:18 melayani … Secara harfiah Yesus bertanya, “Aku ini siapa?” Maksud
pertanyaan ini bukan untukmenanyakan tentang nama-Nya, karena tentu jawabanmereka adalah,
“Semua orang tahu nama-Mu Yesus.” Bandingkan Luk. 9:7-9.
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Nabi Elia yang sudah datang kembali. Dan yang lainnya lagi mengatakan
bahwa Engkau adalah salah satu dari nabi zaman dulu yang sudah hidup
kembali.”

20Dan Dia bertanya, “Tetapi bagaimana pendapat kalian tentang Aku?”
Jawab Petrus, “Engkau adalah Kristus§ yang diutus Allah.”
21 Dan dengan keras Yesus melarang mereka supaya tidak memberi-

tahukan hal itu kepada siapa pun.

Yesusmulai mengajar bahwaDia akanmenderita dan dibunuh✡
22 Kemudian kata Yesus, “Aku— yaitu Anak Manusia,* sudah ditentukan

Allah untuk banyak menderita dan ditolak oleh para pemimpin Yahudi,
imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Kemudian Aku akan mati di-
bunuh, tetapi pada hari ketiga Aku akan dihidupkan kembali.”

23 Kemudian Dia berkata lagi kepada semua murid-Nya, “Setiap orang
yangmaumengikut Aku, dia harusmeninggalkan kepentingannya sendiri†
dan mengikut Aku setiap hari dengan pikiran seperti ini, ‘Sampai mati
pun— bahkan sampai mati disalibkan,‡ saya tidak akanmundur!’ 24Karena
setiap orang yang berjuang untukmempertahankan nyawanyamasih akan
tetap meninggal dunia. Tetapi orang yang mati dibunuh karena mengikut
Aku, dia akan hidup selama-lamanya. 25 Coba pikir: Apa gunanya kamu
menjadi kaya?—bahkansampaimemiliki semuahartadidunia, kalaukamu
tidakmemiliki hidup selama-lamanya dan dirimumenjadi binasa. 26Setiap
orang yang malu mengakui seperti ini, ‘Saya mengikut Yesus dan ajaran-
Nya,’ Aku juga tidak akan mengakui dia sebagai pengikut-Ku ketika Aku
dalam kemuliaan-Ku sebagai Anak Manusia, dan kemuliaan Bapa-Ku, dan
kemuliaan para malaikat surgawi. 27Yang Ku-katakan ini benar: Di antara
kalian yangberadadi sini, beberapa orang tidak akanmati sebelummelihat
saat Allahmulai mendirikan kerajaan-Nya di dunia ini.”§

Yesus kelihatan bercahaya di atas gunung✡
28Kira-kira seminggu kemudian sesudah Yesus berbicara tentang hal-hal

itu,DianaikkesebuahgunungbersamaPetrus, Yohanes, danYakobusuntuk
berdoa. 29 Ketika Dia sedang berdoa, wajah-Nya berubah, dan pakaian-
Nya menjadi putih bersinar. 30Dan tiba-tiba nampaklah dua orang sedang
berbicara dengan Dia— yaitu Musa dan Elia. 31 Mereka nampak bersinar
dengan kemuliaan surgawi dan sedang berbicara dengan Yesus tentang
bagaimana Dia akan menggenapi rencana Allah dengan kematian-Nya di
Yerusalem. 32 Pada waktu itu Petrus dan kedua murid yang lain sedang

§ 9:20 Kristus Lihat catatan di Luk. 2:11. ✡ 9:21 Mat. 16:21-28; Mrk. 8:30–9:1 * 9:22 Anak
Manusia Lihat catatan di Luk. 5:24. † 9:23 meninggalkan kepentingannya sendiri Secara harfiah,
“menyangkal dirinya.” Maksud perkataan Yesus ini dijelaskan di Mat. 10:37-39 dan Luk. 25-33.
‡ 9:23 sampai mati disalibkan Secara harfiah, “dia harus memikul salib untuk dirinya sendiri.”
§ 9:27 tidak akanmati sampai … kerajaan … Waktu Yesusmenyembuhkan orang-orang sakit, hal itu
menunjukkan bahwa kerajaan Allah sudah mengalahkan penyakit, setan-setan, maupun kematian.
Kerajaan Allah juga dinyatakan pada waktu murid-murid-Nya melihat Yesus di gunung dengan
kemuliaan dari surga (Luk. 9:28-36). Bahkan saat Yesus mati, komandan kompi Romawi mengenal
Dia sebagai Anak Allah, dan itu berarti Yesus layakmemerintah (Mrk. 15:39). Dan kebangkitan Yesus
(Luk. 24) sangat jelas menunjukkan bahwa kerajaan Allah sudah berkuasa di dunia ini. Hal-hal
seperti itu menunjukkan bahwa suatu pemerintahan yang baru sudahmulai dan nyata di dunia ini.
✡ 9:27 Mat. 17:1-8; Mrk. 9:2-8
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tertidur dengan nyenyak.* Ketika mereka terbangun, mereka melihat
Yesus bersinar dengan kemuliaan surgawi dan kedua orang yang berdiri di
dekat-Nya. 33 Pada saat Musa dan Elia sedang meninggalkan Yesus, Petrus
berkata kepada-Nya, “WahGuru, hebat sekali kita beradadi sini! Kami akan
membuat tiga pondok di sini— satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan
satu lagi untukElia.” (Petrus berkata seperti itu tanpamemikirkanapayang
tepat untuk dikatakannya.)

34 Sementara Petrus masih berbicara, turunlah awan menutupi mereka.
Lalumerekamenjadi takutwaktu awan itumenutupimereka. 35Kemudian
terdengarlah suara dari awan itu, yang berkata, “Inilah Anak-Ku— yang Ku-
pilih. Dengarkanlah Dia baik-baik.”

36 Sesudah suara itu diam, mereka hanya melihat Yesus sendirian di situ.
Setelah kejadian tersebut dan untuk jangka waktu yang panjang, ketiga
murid itu tidak menceritakan kepada siapa pun tentang apa yang sudah
mereka saksikan di situ.

Yesusmengusir roh jahat dari seorang anak laki-laki✡
37 Besok harinya ketika Yesus dan ketiga murid-Nya turun dari gunung,

orang banyak datang berbondong-bondong menemui Yesus. 38 Tiba-tiba
seorang laki-laki dari antara orang banyak itu berteriak, “Guru, tolonglah
anak saya! Hanya dialah anak saya. 39Dia berulang kali diserang oleh roh
jahat, sehingga dia berteriak-teriak, badannya menjadi kejang-kejang, dan
mulutnya berbusa. Roh jahat itu jarang sekali meninggalkannya dan terus
saja menyiksa dia. 40 Saya sudah minta kepada murid-murid-Mu untuk
mengusir roh itu, tetapi mereka tidak bisa mengusirnya.”

41 Lalu Yesus berkata kepada mereka, “Bukan main kalian ini sesat dan
tidak percaya kepada Allah! Sampai kapan Aku harus sabar dengan kalian!
Bukankah Aku sudah cukup lama tinggal dengan kalian! Bawalah anakmu
itu kemari.”

42 Pada waktu anak itu sedang mendekati Yesus, roh jahat itu membant-
ingnya ke tanah dan membuatnya kejang-kejang. Tetapi Yesus memer-
intahkan roh jahat itu keluar dari anak itu dan menyembuhkannya, lalu
menyerahkannya kembali kepada bapaknya. 43Semua orang sangat heran,
karena mereka menyadari bahwa mereka sudah melihat kuasa Allah yang
luar biasa.

Yesus berbicara tentang kematian-Nya✡
Sementara orang-orang masih terheran-heran atas semua yang Dia

lakukan, berbicaralah Yesus kepada murid-murid-Nya, 44 “Pasanglah
telinga baik-baik: Anak Manusia— yaitu Aku, akan segera diserahkan
kepada para penguasa dunia.” 45 Tetapi murid-murid-Nya tidak mengerti
apa 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✡

* 9:32 tertidur dengan nyenyak Kejadian mereka tertidur tidak menunjukkan bahwa ini terjadi
pada malam hari. Kemungkinan hal ini terjadi siang atau sore hari, dan ketiga murid Yesus tertidur
karena Allah tidak 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 padamalamhari, karena diMatius
17:5 awan itu ‘sangat terang’. ✡ 9:36 Mat. 17:14-18; Mrk. 9:14-27 ✡ 9:43 Mat. 17:22-23; Mrk.
9:30-32 ✡ 9:45 Mat. 18:1-5; Mrk. 9:33-40
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46 Suatu hari terjadilah perselisihan di antara murid-murid Yesus ten-
tang siapa yang menjadi nomor satu di antara mereka. 47 Tetapi Yesus
mengetahui isi hati mereka. Lalu Dia mengajak seorang anak berdiri di
samping-Nya. 48 Lalu kata-Nya kepada mereka, “Kalau kamu menerima
danmelayani† anak kecil seperti ini dengan tujuan untukmemuliakanAku,
berarti kamu sudah menerima dan melayani Aku. Dan kalau kamu sudah
melayani Aku, berarti kamu sudah melayani Allah yang mengirim Aku ke
dunia ini. Karena siapa yang menjadi nomor terakhir di antara kalian,
dialah yang akanmenjadi nomor satu.”

49Yohanes berkata, “Guru, kami melihat seseorang yang mengusir setan-
setan dengan memakai nama-Mu. Lalu kami melarang dia, karena dia
bukan termasuk kelompok kita.”

50Tetapi Yesus berkata kepadanya, “Jangan larang dia. Karena siapa yang
tidakmelawan kita, berarti dia ada di pihak kita.”

Yesusmemutuskan untuk ke Yerusalemmelalui provinsi Samaria
51 Ketika sudah dekat waktunya Yesus terangkat ke surga, keputusan-

Nya sudah bulat untuk tetap pergi ke Yerusalem. 52 Jadi Yesus mengutus
beberapa orangmendahului-Nya untukmempersiapkan beberapa hal bagi
Dia. Maka pergilah mereka, tetapi ketika mereka masuk ke sebuah desa
di daerah Samaria, 53 orang-orang desa itu tidak mau menerima Yesus,
karena ternyata Dia dalam perjalananmenuju ke Yerusalem.‡ 54Ketika dua
murid-Nya— yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu mereka berkata,
“Tuhan, maukah Engkau supaya kami menyuruh api turun dari langit
membinasakanmereka?”§

55 Lalu Yesus menoleh dan menegur mereka.* 56 Kemudian Yesus dan
murid-murid-Nyamelanjutkan perjalananmereka ke desa yang lain.

Tentang keputusan untukmengikut Yesus✡
57 Pada suatu hari ketika mereka dalam perjalanan, seseorang berkata

kepada Yesus, “Bapak, saya akan mengikut Bapak ke mana saja engkau
pergi.”

58Yesus berkata kepadanya, “Anjing hutanmempunyai liang dan burung
mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia— yaitu Aku, tidak mempunyai
tempat untuk beristirahat.”

59Dan kepada orang lain Dia berkata, “Ikutlah Aku!”

† 9:48 menerima dan melayani Secara harfiah, “menerima.” Dalam bahasa Yunani, arti dasar dari
kata ini adalah untuk terima tamu yang belum dikenal di rumahmu. ‡ 9:53 karena … Yerusalem
Pada zaman Yesus, orang Samaria dan orang Yahudi tidak bergaul. Orang Yahudi menganggap para
penduduk Samaria najis, karena mereka bukan orang Yahudi asli, tetapi keturunan perkawinan
campur antara orang Yahudi dengan suku-suku lain. Dalam Ajaran Musa, Allah memberikan
perintah kepada orang Yahudi supaya tidak kawin campur dengan suku-suku lain. Tetapi suku-suku
itu kebanyakan pindah ke daerah Palestina waktu orang Yahudi dibawa ke negeri Babel. Orang
Yahudi juga tidak senangkepadapendudukSamaria karenaagamamerekabukanagamaYahudi asli.
Ajaran agama mereka sudah tercampur dengan adat-adat suku-suku lain yang masuk ke daerah itu
padawaktu pembuangan bangsa Yahudi ke Babel. § 9:54 Ayat 54b Beberapa salinan kuno dalam
bahasa Yunani menambahkan, “seperti yang dilakukan oleh Elia.” * 9:55 Ayat 55b-56 Beberapa
salinan Yunani menambahkan: Dan Dia berkata, ‘Kalian tidak tahu roh apa yang mengarahkan hati
kalian. (56)AnakManusia—yaituAku, datangbukanuntukmembinasakanorang-orang, tetapiuntuk
menyelamatkanmereka.’ ✡ 9:56 Mat. 8:19-22
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Tetapi jawab orang itu, “Bapak, izinkanlah saya pulang dulu. Sesudah
bapak sayamati lalu dikuburkan† saya akanmengikut engkau.”

60 Lalu Yesus berkata kepada orang itu, “Biarkanlah orang-orang mati
secara rohani menunggu kematian sesama mereka! Tetapi kamu pergilah
dan teruslah beritakan kemana-mana tentang kerajaan Allah.”

61 Seseorang yang lain lagi berkata, “Bapak, saya mau mengikut Bapak,
tetapi biarkanlah saya pamit dulu kepada keluarga saya.”

62 Tetapi Yesus berkata kepadanya, “Orang yang sudah mulai membajak
di ladang— tetapimasihmelihat ke belakang, tidak berguna dalamkerajaan
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. 2Yesusberkatakepadamereka, “Semua ladanggandumini
sudah siap dipanen, tetapi orang yangmemanennya hanya sedikit. Karena
itu, berdoalah supaya TUHANyang punya ladang-ladang inimengirimpara
pekerja untukmemanen semua gandum itu.*

3 “Sekarang, pergilah! Dan perhatikanlah! Aku mengutus kalian masing-
masing kedalamkeadaanyangberbahaya— seperti keadaandomba-domba
yang diserang kelompok serigala. 4 Janganlah membawa dompet, tas, atau
sandal cadangan. Dan janganlah berhenti untuk berbicara dengan orang-
orang yang kamu temui dalam perjalanan. 5 Sebelum kamu masuk ke
dalam rumah seseorang, ucapkanlah terlebih dahulu, ‘Salam semuanya!
Hendaklah kalian sekeluargamerasa tenang dalam perlindungan TUHAN!’
6 Kalau di dalam rumah itu ada seseorang yang ingin ketenangan TUHAN,
maka dia akan menerima kamu dan Tuhan akan memberkati dia dan
keluarganya sesuai dengan perkataanmu itu. Tetapi kalau di situ tidak ada
orang yang mau ketenangan Tuhan, maka ucapan berkatmu itu tidak akan
terjadidi antaramereka. 7Tinggallahdengankeluarga itu saja sampaikamu
pergi meninggalkan desa itu. Janganlah berpindah-pindah. Makan dan
minumlah apa saja yang mereka hidangkan untuk kalian. Karena setiap
pekerja berhakmendapat upahnya.

8 “Kalau kamu masuk ke suatu kota dan orang-orang di situ
menerima kamu, makanlah apa saja yang mereka hidangkan untukmu.
9 Sembuhkanlah orang-orang yang sakit di kota itu. Dan beritakanlah
kepada penduduknya, ‘Tidak lama lagi Allah akan datang mendirikan
kerajaan-Nya di dunia ini.’

10 “Tetapi kalau kalian masuk ke suatu kota dan orang-orang di kota itu
tidakmenerimakalian, pergilahke jalan-jalan rayakota itudan serukanlah,
11 ‘Bahkandebukota ini yang lengketpadakakikami, kami lepaskansebagai
peringatan bagi kalian bahwa Allah akan menghukum kalian! Tetapi
ketahuilah: Tidak lama lagi Allah akan datang mendirikan kerajaan-Nya
di dunia ini!’ 12 Aku sungguh-sungguh berkata kepadamu bahwa pada
Hari Pengadilan, hukuman yang akan dijatuhkan kepada penduduk kota
† 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
bahwabapaknya belummeninggal. Ternyata kewajiban kepada keluarganya lebih penting daripada
mengikut Yesus. Ada juga yang berkata bahwa orang itu mau menerima warisannya sebelum
mengikut Yesus. * 10:2 Ayat 2 Untukmengerti kiasan dalam ayat ini, bacalah Yoh. 4:35-38.
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itu akan jauh lebih berat daripada hukuman yang akan dijatuhkan kepada
penduduk kota Sodom!”

Hukuman bagi orang yang tidakmau percaya✡
13 “Celakalah kalian, orang-orang Korazim! Celakalah kalian, orang-

orang Betsaida! Betapa ngerinya nanti hukuman Allah atas kalian! Karena
seandainya keajaiban-keajaiban yang Aku sudah lakukan di antara kalian
terjadi juga pada zaman dulu di Tirus dan Sidon, maka sudah dari sejak
lama mereka bertobat dan menunjukkan kesungguhan 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 sampaimendapat
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 sepertimendengarkanAku. Setiap orang
yang menolak kamu waktu memberikan pesan-Ku dianggap sama seperti
menolak Aku. Dan setiap orang yang menolak Aku, berarti menolak Allah
yang sudahmengutus Aku.”

Ketujuh puluh dua utusan Yesus kembali✡
17Tidak lamakemudianketujuhpuluhpengikut itukembali kepadaYesus.

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 berhadapan den-
gankekuatanpenguasa-penguasagelap, tidakakanadayangmencelakakan
kalian. 20Sekalipun begitu janganlah bersukacita karena roh-roh jahat taat
kepada perintah kalian. Melainkan bersukacitalah karena nama kalian
sudah terdaftar di surga.”

21 Pada waktu yang sama, Roh Kudus memberikan sukacita yang luar
biasa kepada Yesus, lalu Dia berkata, “Aku memuji Engkau— ya Bapa,
TUHAN langit dan bumi! Karena Engkau sudah merahasiakan ajaran-
ajaran tentang kerajaan-Mu dari orang-orang yang bijak dan yang mem-
punyai banyakpengetahuan. Tetapi Engkaumenyatakanhal-hal itu kepada
siapa saja yang bersedia menerima ajaran benar dengan hati yang polos
seperti anak-anak kecil. Ya, benar Bapa, karena itulah yangmenyenangkan
hati-Mu!

22 “Segala sesuatu sudah diserahkan Bapa kepada-Ku. Tidak seorang pun
mengenal Aku— yaitu Anak-Nya, kecuali Bapa. Dan tidak seorang pun
yang mengenal Bapa-Ku kecuali Aku dan orang-orang yang hendak Ku-
perkenalkan kepada-Nya.”

23 Lalu Yesus berbalik dari orang banyak dan berkata kepada murid-
murid-Nya saja, “Kalian masing-masing sungguh diberkati Allah, karena
kalian diberikan kesempatan melihat apa yang terjadi sekarang dengan
✡ 10:12 Mat. 11:20-24 † 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 Yesus menjelaskan suatu kenyataan rohani—
bukan yang Dia lihat dengan mata-Nya. Dalam tafsiran lain, Yesus menceritakan apa yang Dia
pernah lihat— entah pada waktu para utusan sedang bekerja atau sebelum itu. Tafsiran itu bisa
diterjemahkan, “Sudah Ku-lihat Iblis jatuh dari langit seperti kilat.”
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matamu sendiri. 24Aku sungguh-sungguh berkata kepadamu: Banyak nabi
dan raja yang ingin melihat dan mendengar apa yang sekarang kamu lihat
dan dengar. Tetapi berkat itu tidak diberikan kepadamereka.”

Perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati
25 Lalu seorang ahli Taurat berdiri di antara orang banyak itu. Dia

bermaksud menguji Yesus dengan pertanyaannya. Katanya, “Guru, apa
yang harus saya lakukan supaya bisa mendapatkan hidup yang selama-
lamanya?”

26Yesusmenjawabnya, “Apayang tertulis dalamHukumTaurat? Jawaban
apa yang kamu lihat di situ?”

27 Jawab orang itu, “ ‘Kasihilah TUHANAllahmu dengan sepenuh hatimu,
dengan segenap hidupmu,§ dengan segenap pikiranmu, dan dengan selu-
ruh kekuatanmu.’ Dan, ‘Kasihilah sesamamu sama seperti kamumengasihi
dirimu sendiri.’ ”✡

28Dan Yesus berkata, “Jawabanmu itu benar. Lakukanlah itu,maka kamu
akanmendapatkan hidup yang selama-lamanya.”

29 Tetapi karena orang itu mau membenarkan dirinya, lalu dia berkata
kepada Yesus, “Siapakah sesama saya itu?”

30 Lalu Yesus menjawab dia dengan perumpamaan ini: “Adalah seorang
laki-laki turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dalam perjalanan dia diserang
oleh beberapa perampok yang merampas semua miliknya— bahkan paka-
iannya. 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 turunmelalui jalan itu. Ketika diamelihat orang itu, dia
menghindar dan melewatinya dari seberang jalan. 32 Begitu juga dengan
seorang dari suku Lewi— yaitu pelayan Rumah Allah. Dia lewat di situ dan
melihat orang itu, lalu dia punmenghindar danmelewatinya dari seberang
jalan.

33 “Kemudian seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan melewati
jalan itu. Ketika diamelihat orang itu, diamerasa kasihankepadanya. 34Dia
mendekati orang itu, lalu luka-lukanyadiabersihkandenganmenyiramnya
dengan air anggur, lalu dituangkan minyak zaitun sebagai obat lukanya,
kemudian dia membalutnya. Sesudah itu dia menaikkan orang itu ke
atas keledainya dan membawanya ke rumah penginapan, dan di sana dia
merawatnya. 35 Lalu hari berikutnya orang Samaria itu memberikan dua
keping uang perak* kepada pemilik penginapan itu. Katanya, ‘Rawatlah
dia. Kalau biayanya masih kurang, akan saya bayar ketika saya datang
kembali.’ ”

36 Yesus mengakhiri cerita-Nya itu dengan bertanya, “Menurut pendap-
atmu, di antara ketiga orang itu siapakah yang merupakan sesama dari
kurban perampokan itu?”

37 Kata ahli Taurat itu, “Orang yang berbelas kasihan kepadanya dan
menolongnya.”
§ 10:27 segenap hidupmu menerjemahkan kata yang biasanya diterjemahkan ‘jiwa’ atau ‘soul’
dalam bahasa Inggris. Arti kata ini dalam bahasa Yunani cukup luas— sampai bisa meliputi ‘napas’,
‘kehidupan’, dan semua kepribadian— termasuk kehidupan jasmani dan rohani. Dalam TSI tidak
memakai ‘jiwa’ di ayat ini karena sulit untuk dimengerti bagaimana dalam hidup ini seorang bisa
sengaja melakukan sesuatu dengan jiwa. Untuk kebanyakan orang jiwa hanya adalah bagian orang
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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Kata Yesus kepadanya, “Pergilah dan lakukanlah seperti itu.”
YesusmengunjungiMaria danMarta

38 Ketika Yesus dan murid-murid-Nya sedang dalam perjalanan, tibalah
mereka di sebuah desa. Seorang perempuan desa itu yang bernama Marta
menerimaDiadi rumahnya. 39SaudariMarta—yangbernamaMaria, duduk
di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan ajaran-Nya. 40 Sedangkan
Marta terus sibuk karena banyak yang dia kerjakan untuk melayani. Jadi
diadatangkepadaYesusdanberkata, “Tuhan, tidakpedulikahEngkaukalau
perempuan ini membiarkan saya bekerja sendirian?! Tolong suruh dia
membantu saya.”

41 Jawab Tuhan kepadanya, “Marta, Marta, kamu kuatir dan membuat
susah diri sendiri dengan banyak hal! 42 Padahal hanya satu yang penting.
Maria sudah memilih hal yang penting dan yang terbaik. Itu merupakan
berkat yang tidak bisa diambil oleh siapa pun daripadanya.”

11
Ajaran Yesus tentang cara berdoa✡

1 Pada suatu hari Yesus berdoa di suatu tempat. Sesudah Dia selesai
berdoa, salah satumurid-Nya berkata, “Tuhan, ajarlah kami berdoa, seperti
Yohanes jugamengajar murid-muridnya.”

2Yesus berkata kepadamereka, “Hendaklah kalian berdoa seperti ini:
‘Bapa kami* yang di surga, biarlah semua orang menghormati Engkau†

sebagai Allah yang kudus.
Biarlah Engkau datang danmemerintah sebagai Raja.
Dan biarlah apa yang Engkau kehendaki terlaksana di dunia ini,

sama seperti kehendak-Mu selalu terlaksana di surga.
3Berikanlah kami setiap hari makanan yang kami butuhkan.
4Dan ampunilah kamimasing-masing dari dosa-dosa kami,

karena kami jugamemaafkan setiap orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah biarkan kami tergodamelakukan kejahatan,

tetapi selamatkanlah kami dari kuasa iblis.’ ”
Nasihat Yesus untuk bertekun dalam doa✡

5 Lalu Yesus memberi contoh ini kepada mereka, “Misalkan kamu mem-
punyai seorang sahabat, danpada tengahmalamkamumendatangi rumah-
nya dan berkata kepadanya, ‘Sobat, berikanlah saya tiga roti. Nanti saya
ganti. 6Karena seorang sahabat saya yang sedang mengadakan perjalanan
sudah mampir di rumah saya. Tetapi saya tidak mempunyai apa-apa
untuk dihidangkan kepadanya.’ 7 Dan seandainya sahabatmu itu men-
jawab dari dalam rumahnya, ‘Tolong jangan ganggu saya! Pintu sudah
terkunci. Saya dan anak-anak saya sudah di tempat tidur. Saya tidak bisa
bangun untuk memberikan sesuatu kepadamu!’ 8 Aku sungguh-sungguh
berkata kepadamu: Sekalipun dia tidak mau bangun untuk memberikan
roti kepadamu karena hubungan persahabatan kalian, tetapi karena kamu
✡ 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 denganmengikuti 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



Lukas 11:9 366 Lukas 11:23

memohon terus tanpa rasa malu, maka dia akan bangun dan memberikan
apa saja yang kamu perlukan.

9 “Karena itu Aku berkata kepadamu: Mintalah terus kepada Allah, maka
kamuakanmenerimanya. Carilah terus,makakamuakanmenemukannya.
Ketuklah terus, maka pintu itu akan dibukakan bagimu. 10 Karena setiap
orang yang meminta dengan tekun akan menerima apa yang dia minta.
Setiap orang yangmencari dengan tekun akanmendapat apa yang dia cari.
Dan setiap orang yang mengetuk pintu, maka pintu itu akan dibukakan
baginya.

11 “Atau kalau kamu seorang bapak dan anakmu minta ikan, kamu tidak
akanmemberikan ular yang berbisa kepadanya— bukan?! 12Atau kalau dia
minta telur, kamu tidak akan memberi kalajengking kepadanya— bukan?!
13 Jadi, kalau kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-
anakmu, apalagi Bapamuyang di surga! BahkanDia akanmemberikanRoh
Kudus kepada setiap orang yangmeminta kepada-Nya.”

Menurut kata orang, Yesus bekerja dengan kekuatan iblis✡
14 Pada suatu hari Yesus mengusir setan yang membuat seseorang men-

jadi bisu. Ketika setan itu keluar, orang itu bisa berbicara. Lalu orang
banyak yang melihat kejadian itu menjadi heran. 15Tetapi beberapa orang
di antaramerekaberkata, “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, lalu
mereka menyuruh-Nya melakukan keajaiban untuk membuktikan bahwa
Allah sudahmengutus Dia.§ 17-18Tetapi Yesusmengetahui apa yangmereka
pikirkan. Jadi Dia berkata kepada mereka, “Tidak mungkin iblis mengusir
roh-roh yang berpihak kepadanya. Kalau kaki-tangan iblis terpecah-pecah
dan saling bermusuhan, berarti kerajaan iblis akan hancur. Sama halnya
seperti dalam suatu negara. Kalau penduduknegara itu saling bermusuhan
dan berperang, berarti negara itu akan hancur. Begitu juga, kalau per-
pecahan terjadi di antara anggota keluarga. Jadi tidak masuk akal kalau
kalian berkata Akumengusir setan-setan dengan kuasa Beelzebul. 19Tetapi
seandainya benar Aku mengusir setan-setan dengan kuasa iblis, berarti
kita harus bertanya, ‘Dengan kuasa siapa anggota-anggota kelompok kalian
yang lain mengusir setan-setan?’ Anggota-anggota kalian itu tentu akan
berkata bahwa tuduhan kalian terhadap Aku itu salah. 20Tetapi kalau Aku
mengusir setan-setan dengan kuasa Allah, itu artinya Allah sudah mulai
mendirikan kerajaan-Nya dengan penuh kuasa di antara kalian.

21-22 “Iblis bisa digambarkan seperti pemilik rumah yang kuat dan yang
selalu menjaga rumahnya dengan bersenjata lengkap. Dia mengandalkan
senjata-senjatanya itu untuk mengamankan semua hartanya dan untuk
mengalahkan Orang yang memusuhinya— yaitu Aku. Tetapi Aku lebih
kuat dari dia! Ketika Aku menyerangnya, Aku pasti mengalahkannya,
mengambil semua senjatanya itu, merampas hartanya dan membagikan
menurut kehendak-Ku.

23 “Siapa saja yang tidak berpihak kepada-Ku, berarti dia memusuhi-
Ku. Dan siapa yang tidak membantu menggembalakan kawanan domba,
berarti dia mencerai-beraikan.”
✡ 11:13 Mat. 12:22-30; Mrk. 3:20-30 ‡ 11:15 Beelzebul adalah nama lain untuk Lusifer atau
iblis— yaitu pemimpin semua jenis roh jahat termasuk setan-setan. § 11:16 sebagai bukti …
mengutus Dia Secara harfiah, keajaiban “dari surga.” Dalam kebudayaan Yahudi, ‘surga’ dipakai
untukmenghindari ucapan ‘Allah’ secara langsung.
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Peringatan kepada orang-orang yangmemusuhi Yesus✡
24 “Ingatlah contoh ini: Apabila roh jahat meninggalkan seseorang, roh

itu terpaksamencari orang lain ke sana kemari— bahkan sampai ke padang
gurun supaya bisa dimasukinya. Karena roh jahat itu ingin memasuki
seseorang supaya roh jahat itu bisa tenang. Ketika dia tidak berhasil
menemukan orang lain yang bisa dimasukinya, lalu dia berpikir, ‘Saya
kembali saja ke orang yang hari itu saya tinggalkan.’ 25Ketika dia kembali,
ditemukannya orang itu sudah menjadi seperti rumah yang sudah disapu
bersih dan teratur rapi. 26Kemudian dia pergi danmengajak tujuh roh lain
yang lebih jahat dari dia untuk bergabung dengannya. Ketika roh-roh itu
masuk dan menguasai orang itu, keadaan orang itu menjadi lebih parah
dari keadaan sebelumnya.”*

Orang-orang yang benar-benar diberkati
27Ketika Yesus sedang berbicara tentang hal-hal itu, seorang perempuan

dari antara orang banyak itu berseru kepada-Nya, “Ibumu sungguh sangat
diberkati Allah karenamelahirkan engkau!”†

28TetapiDiaberkata, “Jauh lebihdiberkati lagi orang-orangyangmenden-
garkan Firman Allah danmelakukannya!”

Keajaiban yang diberikan kepada orang-orang yangmemusuhi Yesus✡
29Ketika semakin banyak orang berkumpul, Yesus berkata, “Kalian orang

yang hidup pada zaman ini begitu jahat! Biarpun kalian melihat semua
yang Aku lakukan, kalian tetap berkata bahwa keajaiban perlu ditambah
lagi supaya kalian percaya kepada-Ku. Tetapi keajaiban apa pun tidak akan
ditambahkan bagi kalian kecuali yang ini— yaitu suatu keajaiban seperti
yang terjadi pada Nabi Yunus:‡ 30 Karena sama seperti apa yang terjadi
kepadaYunusmenjadi keajaibanbagi pendudukNiniwe, begitu jugalahapa
yang terjadi pada Anak Manusia— yaitu Aku, akan menjadi keajaiban bagi
setiap kalian yang hidup pada zaman sekarang.§

31 “Dan pada Hari Pengadilan, ratu dari selatan* akan berdiri untuk
bersaksi melawan sebagian besar dari kalian yang hidup pada zaman
sekarang. Karena ratu itu datang dari tempat yang sangat jauh untuk
mempelajari kebijaksanaan Raja Salomo. Perhatikanlah, Aku— yang lebih
besar daripada Salomo, ada di sini di hadapan kalian! Tetapi kebanyakan
kalian tidakmaumendengarkan Aku.

32 “Pada Hari Pengadilan, penduduk kota Niniwe akan berdiri untuk
bersaksi melawan sebagian besar dari kalian yang hidup pada zaman
sekarang. Karena pada waktu Yunus memberitakan pesan Allah kepada
mereka, mereka bertobat. Padahal Aku— yang lebih besar dari Yunus, ada
di sini, tetapi kalian tetap tidakmau bertobat!”
✡ 11:23 Mat. 12:43-45 * 11:26 Ayat 24-26 Mat. 12:45 menambah kalimat yang menunjukkan
arti pelajaran ini kepada orang-orang yang memusuhi Yesus: “Hal yang seperti itu juga akan terjadi
kepada kalian yang hidup pada zaman yang jahat ini.” Tafsiran ayat-ayat ini juga berarti bahwa
ketika setan diusir dari seseorang, orang itu tidak boleh membiarkan dirinya kosong seperti rumah
kosong yang tak berpenghuni. Maksudnya, kalau dia tidak mengundang Roh Allah tinggal di dalam
dirinya, maka roh-roh jahat tentu akan memasukinya lagi. † 11:27 ibumu Secara harfiah,
“Kandungan yangmengandung kamu dan buah dada yangmenyusuimu.” ✡ 11:28 Mat. 12:38-42;
Mrk. 8:12 ‡ 11:29 Nabi Yunus Cerita tentang Nabi Yunus terdapat dalam kitab Yunus, Perjanjian
Lama. Yunus diutus Allah ke kota Niniwe. § 11:30 Ayat 30 Arti ayat ini dijelaskan di Mat. 12:40.
* 11:31 ratu dari selatan Yaitu ratu negara Syeba, yang menempuh jarak kira-kira 1.500 kilometer
untukmengetahui hikmat yang sudah Allah berikan kepada Salomo. Kisahnya dalam 1Raj. 10:1-13.
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Jagalah supayamata rohanimu tetap terbuka kepada terang✡
33 “Tidak ada orang yang menyalakan lampu lalu menyembunyikannya,

ataumenutupnya dengan tempayan. Tetapi lampu selalu ditaruh di tempat
yang tinggi, untuk menerangi semua orang yang masuk ke dalam rumah
itu. 34 Matamu adalah seperti jendela yang melaluinya terang masuk ke
dalam rumah— yaitu tubuhmu. Kalau matamu berfungsi dengan baik,
maka setiap bagian hidupmu pun akan diteranginya. Tetapi kalaumatamu
rusak,† maka setiap bagian dalam hidupmu tidak akan diteranginya dan
akanmenjadi sangat gelap. 35Oleh karena itu, waspadalah! Jangan sampai
terang yang ada di dalam dirimumenjadi gelap. 36 Jadi, kalau mata hatimu
tidak buta, seluruh hidupmupun akanmenjadi sangat terang dan tidak ada
lagi kegelapan. Berarti hidupmu terang seperti cahaya lampu yang sangat
terang.”

Yesusmengajarkan agar janganmeniru perbuatan ahli-ahli Taurat✡
37 Sesudah Dia menyampaikan ajaran-Nya, seorang Farisi mengundang

Yesus makan di rumahnya. Lalu Yesus masuk ke rumah orang itu dan
makan bersama dia dan juga bersama orang-orang Farisi yang lain dan
beberapa orang ahli Taurat.‡ 38 Orang Farisi itu heran ketika melihat
Yesus tidakmembasuh tangandulu sesuai dengan adat orang-orang Farisi.§
39TetapiTuhanberkatakepadanya, “CarakalianorangFarisimengikuti per-
intah 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. 40Hai
kalian, orang-orang bodoh! Yang menciptakan bagian luar manusia juga
tahu apa yang ada di dalam hatimu! 41 Jadi hartamu itu— yang sudah
menguasai dirimu, bagi-bagikanlah kepada orang-orang miskin, barulah
kamu akan menjadi seperti mangkuk yang bersih di mata Allah— baik
bagian luar maupun bagian dalam.

42 “Celakalah kalian orang-orang Farisi! Kalian hanya mengikuti semua
peraturan HukumTaurat yang ringan saja, tetapi lupamelakukan perintah
Allah yang paling penting. Misalnya kalian masing-masing memberikan
persepuluhan ke Rumah Allah dari rempah-rempah hasil kebunmu—

✡ 11:32 Mat. 5:15; 6:22-23 † 11:34 matamu rusak Secara harfiah, “matamu jahat/berpenyakit.”
Yesus sedang berbicara kepada para pemimpin Yahudi— termasuk para anggota Farisi dan ahli-ahli
Taurat. Dalam konteks pasal ini, kita melihat bahwa mereka sudah melihat banyak keajaiban
yang membuktikan bahwa Yesus diutus Allah, tetapi mereka seperti menjadi buta terhadap semua
keajaiban itu (11:29-30)— bahkan mereka berkata bahwa Dia bekerja dengan kekuatan dari iblis.
Mata yang rusak juga sering ditafsirkan sebagai mata duitan— sesuai Mat. 6:19-24. Lihat juga
Luk. 16:14. ✡ 11:36 Mat. 15:1-3; 23:1-36; Mrk. 12:38-40; Luk. 20:45-47 ‡ 11:37 dia dan
orang-orang Farisi … Secara harfiah, ayat ini tidak menyebut “orang-orang Farisi yang lain dan
beberapa ahli Taurat.” Sesuai yang wajar dalam bahasa Indonesia, orang-orang lain yang hadir
ditulis padapermulaankisah ini— sesuaidengan informasi yang terdapatdi ayat 45dan53. § 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— yaitumencuci tangan pakai sabun.
Hal ini dilakukan sebagai syarat agama. Lihat Mrk. 7:3-4.
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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 jangan melu-
pakan hal-hal yang enteng.

43“Celakalahkalian, hai orang-orangFarisi! Kalian sukadudukdi deretan
kursi paling depan di rumah-rumah pertemuan, dan suka menerima hor-
mat dari orang-orang saat berjalan di pasar. 44 Celakalah kalian! Karena
kalian masing-masing seperti kuburan yang tidak bertanda. Orang-orang
yang berjalan di atas kuburan itu tidak menyadari bahwa mereka sudah
menjadi najis karena bersentuhan dengan kuburan itu. Demikian juga
dengan kalian: Waktu orang lain mengikuti kalian, tanpa sadar mereka
ketularan sifat kalian yang seperti kenajisan di hadapan Allah!”†

45 Lalu seorang ahli Taurat berkata kepada Yesus, “Guru, ketika kamu
mengatakan hal-hal itu kepada orang Farisi, kamu mempermalukan kami
juga!”

46Diaberkata, “Celaka jugalahkalian, hai ahli-ahli Taurat! Kalianmembe-
baniorang-orang laindenganaturan-aturanagamayangbegitu sulit diikuti.
Tetapi kalian sendiri hanya berpura-pura sebagai orang baik dan sama
sekali tidak berusaha mengikuti aturan-aturan itu. 47 Celakalah kalian!
Karena kalian kembali membangun danmenghiasi kuburan-kuburan para
nabi, padahal nenek moyang kalianlah yang sudah membunuh mereka!
48 Dengan cara seperti itu kalian menunjukkan bahwa sebenarnya kalian
setuju dengan kelakuan nenek moyang kalian. Mereka yang sudah mem-
bunuh para nabi, dan kalian kembali membangun kuburan para nabi
tersebut.

49 “Karena itu, dari dulu Allah dengan hikmat-Nya sudah memutuskan,
‘Berulang kali Aku akan mengutus nabi dan rasul kepada bangsa Yahudi.
Dan bangsa yang keras kepala itu akan membunuh sebagian dari mereka
dan menyiksa sebagian yang lain.’ 50-51 Sebagai akibatnya, sekarang Allah
juga sudah memutuskan untuk menanggungkan hukuman yang paling
berat kepada kalian bangsa Yahudi atas darah semua utusan-Nya yang
sudah kalian bunuh itu. Kalian yangmasih hidup pada sekarang dan sudah
menyaksikan pelayanan-Ku akan menanggung hukuman atas semua pem-
bunuhan nabi sepanjang sejarah— mulai dari pembunuhan Habel sampai
pembunuhan Zakaria!‡ (Zakaria adalah orang yang dibunuh di antara
Ruang Kudus danmezbah di Rumah Allah.)

52 “Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat! Kalian sudah diberikan penge-
tahuan bagaimana caranya orang berkenan kepada Allah— yaitu ajaran
yang bisa digambarkan seperti kunci. Tetapi kalian sendiri tidak meng-
gunakan ajaran itu! Bahkan kalian merahasiakannya dan menghalang-
halangi semua orang yang inginmengetahui ajaran itu!”

* 11:42 persepuluhan … Hukum Taurat mengatakan agar orang Israel memberikan persepuluhan
dari bahan makanan hasil ladangnya (Im. 27:30-32; Ul. 26:12). Dalam hal ini tidak termasuk hasil
tumbuhan kecil seperti yang disebut dalam ayat ini. Berarti orang-orang Farisi sudah memberikan
lebih daripada tuntutan Taurat untukmenunjukkan betapa hebatnyamerekamelaksanakan Taurat.
† 11:44 Orang-orang … Secara harfiah, “dan orang yang berjalan di atasnya tidakmenyadari bahwa
mereka berjalan di atas kuburan.” Dalam penerjemahan TSI, informasi dari kebudayaan Yahudi
yang dimengerti oleh pembaca pertama ditambah untuk membantu pembaca zaman sekarang.
Bandingkan Mat. 23:27-28. Lihat Bil. 19:11-20. ‡ 11:50-51 Habel … Zakaria Habel adalah orang
yang pertama sekali dibunuhdalamPerjanjian Lama, dan Zakaria orang yang terakhir dibunuh (Kej.
4:8; 2Taw. 24:21).
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53 Sejak Yesus meninggalkan tempat itu, orang-orang Farisi dan para
ahli Taurat sangat dendam kepada-Nya, lalu mereka sering mendesak
Dia dengan berbagai pertanyaan. 54Mereka berpura-pura mendengarkan
ajaran-Nya, tetapi sebenarnya mereka ingin menjebak-Nya. Kalau Yesus
mengajarkan sesuatu yang salah, mereka berencana mempersalahkan Dia
di hadapan para pemimpin Yahudi.

12

Takut dan hormatlah kepada Allah— bukan kepadamanusia✡

1 Lalu beribu-ribu orang berkumpul dan berdesak-desakan di sekitar
Yesus, sampai kaki orang-orang terinjak-injak. Lalu Yesus mulai mengajar
terutama kepada para murid-Nya dengan berkata, “Hati-hatilah! Jangan
sampai kalian terkena ragi dari kelompok Farisi— yaitu perbuatan berpura-
pura sebagai orang baik. 2Karena setiap usaha dan rencana jahat manusia
yang dirahasiakan, pasti pada suatu hari nanti akan dinyatakan dan dike-
tahui juga. 3 Jadi apa yang kalian masing-masing beritahukan secara diam-
diam kepada orang lain akan terdengar dengan jelas. Dan apa yang kamu
bisikkan kepada orang lain di dalam kamar pribadi akan tersiar ke mana-
mana.

4 “Sahabat-sahabat-Ku, Aku berkata kepada kalian, janganlah takut
kepada manusia. Karena mereka hanya bisa membunuh tubuhmu saja.
Sesudah itu tidak ada hal jahat apa pun yang bisa lagi mereka perbuat
kepadamu. 5 Tetapi sekarang Ku-beritahukan kepada kalian siapa yang
seharusnya kalian takuti: Takut dan hormatlah kepada Allah. Dia yang
mempunyai kuasa bukan hanya untuk membunuh tubuhmu saja tetapi
berkuasa juga untukmelemparkan kamu ke dalam neraka. Ya, Dialah yang
seharusnya kamu takuti dan hormati!

6 “Ingatlah contoh ini: Lima ekor burung pipit dijual seharga dua uang
logam yang nilainya paling kecil. Biarpun begitu, seekor pun tidak akan
pernahdilupakanolehAllah. 7Karena itu janganlah takut! Kalian jauh lebih
berharga dari banyak burung pipit— bahkan jumlah helai rambut di kepala
kalian, TUHAN tahu.”

8 “Siapa yang mengakui dirinya sebagai pengikut-Ku di hadapan orang-
orang lain, Aku sebagai Anak Manusia juga akan mengakui dia sebagai
pengikut-Ku di hadapan para malaikat di surga. 9 Tetapi siapa yang
menyangkal dirinya sebagai pengikut-Ku di hadapan orang-orang lain,
Aku juga tidak akan mengakui dia sebagai pengikut-Ku di hadapan para
malaikat di surga. 10 Setiap orang yang mengatakan suatu perkataan yang
menentang Anak Manusia— yaitu Aku, masih bisa diampuni. Tetapi orang

✡ 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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yangmenghina Roh Kudus* tidak akan pernah diampuni.
11 “Waktu kamu ditangkap dan dibawa menghadap para pemimpin

rumah-rumah pertemuan atau para pejabat pemerintah, janganlah kamu
kuatir tentang bagaimana seharusnya kamu membela dirimu di hadapan
mereka, atau bagaimana kamu menjawab semua pertanyaan mereka.
12 Karena pada saat itu juga Roh Kudus akan memberitahukan kepadamu
apa yang seharusnya kamu katakan.”

Perumpamaan tentang seorang yang kaya
13Lalu seseorangdi antara orangbanyak itu berkata kepadaYesus, “Guru,

tolong suruh saudara sayauntukmembagi hartawarisan yangditinggalkan
bapak kami dengan saya.”

14 Tetapi Yesus berkata kepadanya, “Aku tidak pernah diangkat men-
jadi hakim atas bangsa kita atau sebagai penengah untuk menyelesaikan
perkara kalian berdua.” 15 Lalu Dia berkata kepada mereka, “Waspadalah
dan berjaga-jagalah! Jangan sampai kalian serakah— baik serakah akan
uang maupun harta. Karena hidup kalian tidak hanya tergantung kepada
uang atau harta kekayaan.”

16 Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini, “Ada seorang kaya
yang mempunyai beberapa ladang gandum yang memberikan hasil yang
sangat banyak. 17 Lalu dia berpikir, ‘Sudah tidak ada lagi tempat untuk
menyimpan hasil panenku yang banyak ini. Sebaiknya apa yang harus
kulakukan?’

18 “Lalu dia berpikir lagi, ‘Aku tahu apa yang akan kulakukan! Aku akan
membongkar lumbung-lumbung gandumku yang lama dan membangun
lumbung-lumbung yang lebih besar lagi, supaya aku bisa menyimpan
semua gandum dan barang-barangku yang lain. 19 Sesudah itu aku akan
merasa puas dan berkata, “Hartaku sangat banyak dan tidak akan habis
sepanjanghidupku. Jadi aku tidakperlubekerja lagi, hanyamakan,minum,
dan bersenang-senang saja!” ’

20 “Tetapi Allah berkata kepadanya, ‘Hei, kamu orang bodoh! Sia-sia saja
kamu menimbun harta untuk dirimu sendiri, karena malam ini juga Aku
akanmencabut nyawamu!’

21 “Seperti itulah yang akan terjadi kepada setiap orang yang
mengumpulkan harta kekayaan untuk dirinya sendiri di dunia ini, tetapi
tidak berusahamengumpulkan harta surgawi dan tidakmaumenjadi kaya
di hadapan Allah.”

Utamakanlah kerajaan Allah✡
22 Kemudian Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, “Oleh karena itu

Aku berkata kepadamu: Janganlah kuatir tentang kebutuhan hidupmu
* 12:10 menghina Roh Kudus Yesus menasihati mereka tentang dosa menghina Roh Kudus karena
orang-orang Farisi yang sudah berkata, “Yesus bekerja dengan kekuatan iblis.” (Luk. 11:15) Hati
mereka begitu tertutup kepada Yesus sampai hal-hal baik yang diperbuat-Nya melalui kekuatan
Roh Allah mereka anggap sebagai kejahatan. Jadi, orang-orang yang berpikiran seperti itu tidak
mungkin bisa bertobat. Berarti mereka seolah-olah menghina Roh Allah karena kekerasan hati
mereka. Keadaanmereka bisa dibandingkan dengan 1 Yoh. 5:16— di mana Yohanesmenulis tentang
“dosa yang mendatangkan kematian,” yang juga tidak bisa diampuni. Tetapi bagi kita orang Kristen
sekarang, kita tidak perlu takut denganberpikir, “Apakah sayapernahmenghinaRohAllah danAllah
tidak akanmengampuni saya lagi?” Kalau hati kita masih ada perasan sedih danmauminta ampun
kepada Tuhan ketika kita jatuh ke dalam dosa, dan kalau kita masih ingin hidup dengan baik di
mata Allah, sudah jelas bahwa Roh Allah masih bekerja di dalam hati kita. Itu berarti kita belum
melakukan dosa yangmenghina Roh Allah. ✡ 12:21 Mat. 6:19-21, 25-34



Lukas 12:23 372 Lukas 12:39

sehari-hari— seperti makanan atau pakaian. 23 Karena tujuan hidupmu
yang sebenarnya† jauh lebih penting daripada soal makanan dan pakaian.
24 Perhatikanlah cara hidup burung-burung gagak. Mereka tidak perlu
menabur atau menuai dan tidak perlu membangun gudang atau lumbung.
Tetapi Allah menyediakan makanan untuk burung-burung itu. Maka ke-
tahuilah: DimataAllah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung
itu! 25Untukapakamuselalu kuatir?! Karenaorang yangkuatir sama sekali
tidak sanggupmenambahsesaat sajapadaumurnya. 26 Jadi, hal kecil seperti
itu saja tidakbisa kamuperbuat,maka tentanghal apapunkamu tidakusah
kuatir!

27 “Perhatikanlah bunga-bunga tumbuhan liar. Bunga-bunga itu tumbuh
tanpabekerjadan tanpamembuatpakaiannyasendiri. TetapiAkusungguh-
sungguhberkata kepadamu: Raja Salomo—walaupundia yang terkaya dari
segala raja yang pernah hidup, tidak memakai pakaian seindah salah satu
dari bunga-bunga itu. 28 Kalau Allah memberi keindahan yang seperti itu
kepada tumbuhan liar— padahal tumbuhan itu hidup hanya sebentar saja
kemudian layu dan dibuang ke dalam api, jadi pastilah Allah lebih mem-
perhatikan kamu daripada tumbuhan itu. Dan Dia juga akan memberikan
pakaian kepadamu— hai kamu yang kurang percaya!

29 “Jadi, janganlah kuatir tentang apa yang akan kamu makan atau
minum. 30Karena semua hal itu selalu dikuatirkan oleh orang-orang yang
tidak mengenal Allah. Tetapi Bapa kita yang di surga tahu bahwa kamu
membutuhkan semuanya itu. 31 Karena itu hiduplah dengan cara yang
pantas sebagai warga kerajaan Allah, dan semua hal yang kamu butuhkan
juga akan diberikan-Nya kepadamu.”

Bagaimana seharusnya kita hidup sambil menantikan kerajaan Allah✡
32 “Hai kalian semua pengikut-Ku, janganlah kuatir!— walaupun dalam

pandangan-Kukalianbagaikankawanankecil domba-Ku. Janganlahkuatir,
karena Bapa kita yang di surga dengan senang hati akanmenyambut setiap
kalian sebagai warga kerajaan-Nya. 33 Juallah semua harta bendamu dan
sumbangkanlah uangnya kepada orang-orangmiskin. Dengan begitu kamu
menyediakan bagi dirimu harta kekayaan yang tidak akan pernah lapuk—
yaitu harta surgawi yang tidak akan pernah habis. Hartamu akan aman
di sana, karena pencuri tidak bisa mencurinya dan ngengat tidak bisa
merusaknya. 34 Karena di mana hartamu berada, di situ jugalah hati dan
pikiranmu berada.

35-36 “Hendaklah kalian selalu siap sedia melayani Allah! Hendaklah
kalian seperti para hamba yang menanti-nantikan tuannya pulang dari
pesta pernikahan. Siang dan malam, mereka selalu siap sedia menyambut
dia dengan lampu-lampu yang tetap menyala. Dengan begitu, ketika tuan
itu pulangdanmengetukpintu,mereka siapdan segeramembukakanpintu
baginya. 37 Sungguh diberkati para hambanya yang ditemukan tuannya
masih tetap berjaga-jaga ketika dia kembali! Yang Ku-katakan ini benar:
Tuan itu akanmempersilakanmereka dudukmakan. Lalu dia sendiri akan
memakai pakaian sederhana seperti seorang hamba dan akan melayani
mereka. 38 Para hamba itu akan lebih diberkati lagi kalau tuan itu kembali
pada tengah malam atau pagi-pagi buta dan masih menemukan mereka
tetap berjaga-jaga!

39 “Dan ingatlah contoh ini: Kalau tuan rumah mengetahui jam berapa
pencuri datang, dia akan selalu siap siaga, supaya pencuri itu tidak sampai
† 12:23 tujuan hidupmu … Yang Yesus maksudkan dinyatakan di ayat 31. ✡ 12:31 Mat. 6:20-21;
24:45-51
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membongkar rumahnya. 40 Begitu 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✡
41LaluPetrusbertanya, “Tuhan, dalamperumpamaan tadi, apakahBapak

bermaksud bahwa hamba-hamba yang harus tetap berjaga-jaga itu kami
murid-murid-Mu saja atau semua pengikut-Mu?”

42Tuhanmenjawab, “Jadilah hamba-hamba yang setia dan bijak! Karena
hamba yang seperti itu, sebelum Tuannya bepergian, Tuannya akan
mengangkat dan mempercayakan dia tugas khusus— yaitu memberikan
makanan kepada hamba-hamba yang lain pada waktunya.‡ 43Kalau Tuan-
nya datang dengan tiba-tiba danmendapati dia tetap melakukan tugasnya,
Tuannya akan sangat senang kepada hamba-Nya itu dan memberkatinya.
44 Yang Ku-katakan ini benar: Tuannya itu akan mempercayakan seluruh
harta bendanya kepada hamba yang bijak dan setia itu.

45 “Sedangkan kalau hamba itu berkata dalam hatinya, ‘Tuan saya masih
lama baru pulang,’ kemudian dia mulai memukuli hamba-hamba yang
lain— baik laki-laki maupun perempuan. Dan dia juga tidak bekerja lagi,
hanyamakan danminum sampaimabuk. 46Tetapi tanpamemberitahukan
sebelumnya pada hari dan jam yang tidak disangka-sangkanya Tuannya
tiba-tiba pulang. Lalu Tuan hamba yang jahat itu akan membinasakan dia
danmembuatdia senasibdenganorang-orangyangmenolakuntukpercaya
kepada-Nya.

47“Setiaphambayang tahukehendakTuannyadan tidakmempersiapkan
dirinya maupun tidak melakukan kehendak Tuannya, dia akan dipukuli
banyak kali. 48Tetapi setiap hamba yang tidak tahu kehendak Tuannya dan
melakukan sesuatu yang salah, dia akan dipukuli beberapa kali saja. Setiap
hamba yang dipercayakan oleh Tuannya untuk mengusahakan banyak hal
akan diperiksa tentang seluruh tanggung jawabnya itu. Dan setiap hamba
yang diberi tanggung jawab yang besar akan dituntut juga tanggung jawab
yang besar.”

Kesulitan yang akan dialami sebagai pengikut Yesus✡
49 “Kedatangan-Ku ke dunia ini bisa digambarkan seperti api— yaitu api

yang akanmembakar dunia ini.§ Betapa baiknya kalau api itu sudahmulai
menjalar! 50 Tetapi sebelum hal itu terjadi, Aku sudah ditetapkan untuk
memikul kesusahan yang besar.* Dan betapa susahnya hati-Ku sampai tiba
saatnya nanti Aku mengalaminya! 51 Janganlah kalian pikir bahwa Aku
datang ke dunia ini untukmembawadamai. Aku sungguh-sungguh berkata
kepada kalian: Bukan damai yang Ku-bawa! Tetapi kedatangan-Ku justru
membawa banyak pertentangan. 52 Karena mulai sekarang akan terjadi
pertentangan tentang Aku di antara keluarga-keluarga. Kalau keluarga
terdiri dari lima orang, maka yang tiga orang akan menentang yang dua
✡ 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 bahwaDialah ‘Tuan’ yang dimaksudkan. ✡ 12:48 Mat. 10:34-36 § 12:49 api
… Gambaran api di ayat ini sering ditafsirkan dengan tiga cara, dan maksud Yesus bisa menyangkut
ketiga-tiganya. 1) Api menggambarkan perlawanan yang akan terjadi di dunia karena Yesus, seperti
terlihat dalam ayat 51. 2) Api menggambarkan caranya Allah akanmenguduskan umat-Nyamelalui
Yesus. 3) Api juga menggambarkan hukuman Allah atas orang-orang yang menolak untuk percaya
kepadaYesus. * 12:50 memikul kesusahanyangbesar Secaraharfiah, “Akuharus dibaptis dengan
baptisan.”
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orang, atau yang dua orang akan menentang yang tiga orang— sesuai
dengan yang dinubuatkan di dalam ayat Kitab Suci ini:
53 ‘Anak laki-laki dan bapaknya akan salingmenentang,

anak perempuan dan ibunya akan salingmenentang,
danmenantu perempuan dan ibumertuanya akan salingmenentang.’ ”✡

Kita bertanggung jawab untukmemperhatikan tanda-tanda zaman✡
54 Pada hari lain Yesus juga menggunakan contoh ini waktu mengajar

orang banyak, “Ketika kalian melihat awan gelap muncul di sebelah barat,
kalian berkata, ‘Oh, hujan segera akan turun,’ dan hal itu memang terjadi.
55Dan ketika angin bertiup dari selatan, kalian berkata, ‘Hari akan panas,’
dan hal itu memang terjadi. 56Hei kalian yang hanya berpura-pura baik!
Kalian bisa meramalkan cuaca hanya dengan melihat keadaan langit dan
bumi, lalu kenapa kalian buta terhadap tanda-tanda zaman yang sedang
terjadi sekarang ini?!”

Berdamailah dengan Allah, karena Dia siapmengadili✡
57 “Dan kenapa kalian masing-masing tidak membuka matamu sendiri

dan memilih jalan yang benar?! 58 Kalau orang yang memusuhimu
mengadukan kamu ke pengadilan, maka selagi kamu berdua masih
dalam perjalanan ke tempat pengadilan, berusaha keraslahmenyelesaikan
masalahmu dengan dia. Kalau tidak, dia akan menyeretmu ke pengadilan,
lalu hakim akanmenyerahkan kamu kepada petugas penjara supaya kamu
dipenjarakan. 59 Sungguh-sungguh Aku berkata kepadamu: Kamu tidak
bisa keluar dari penjara itu sampai kamu melunasi semua utangmu dan
membayar denda yang sudah ditetapkan oleh hakim!”

13
Bertobatlah

1 Pada waktu Yesus mengajar hal-hal itu, ada orang-orang yang hadir
yang memberitahukan kepada Yesus tentang beberapa orang dari provinsi
Galilea yang dibunuh oleh Pilatus. Mereka dibunuh ketika sedang mem-
persembahkan hewan kurban kepada Allah, lalu darahmereka sendiri ter-
campur dengan darah hewan-hewan kurban yang mereka persembahkan.
2Mendengar berita itu, Yesus berkata kepadamereka, “Lalu karenamereka
dibunuh dengan cara seperti itu, apakah kalian pikir dosa mereka lebih
banyak daripada dosa semua orang Galilea yang lain? 3 Tidak! Aku
sungguh-sungguhberkata kepada setiapkalian: Kalaukamu tidakbertobat,
kamu bukan saja kena bencana seperti mereka tetapimasuk neraka! 4Atau
contoh lain, ketika menara penjagaan Siloam roboh dan delapan belas
orang mati tertimpa, kalian mungkin berpikir dosa mereka lebih banyak
daripada dosa semua orang lain di Yerusalem. 5 Sama sekali tidak! Sekali
lagi Aku sungguh-sungguh berkata kepada setiap kalian: Kalau kamu tidak
bertobat, kamu bukan saja kena bencana seperti mereka tetapi masuk
neraka!”

Perumpamaan tentang pohon ara yang lambat berbuah
6 Lalu Yesus menceritakan perumpamaan ini, “Adalah seorang yang

mempunyai satu pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya. Dan dia
sudahbeberapa kali datanguntukmencari buahpohon itu, tetapi tidak ada.
7 Jadi, dia berkata kepada tukang kebunnya, ‘Lihat, sudah tiga tahun saya

✡ 12:53 Mik. 7:6 ✡ 12:53 Mat. 16:2-3 ✡ 12:56 Mat. 5:25-26
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datang mencari buah pohon ara ini tetapi belum pernah ada. Karena itu
tebanglah pohon ini. Tidak ada gunanya pohon ini tumbuh di tanah ini.’

8 “Tetapi tukang kebun itu menjawab, ‘Tuan, biarkanlah pohon ini tum-
buh satu tahun lagi. Saya akan menggali tanah di sekelilingnya dan
menaburkan pupuk kandang. 9 Mudah-mudahan tahun depan pohon ini
berbuah. Kalau tidak, kita tebang saja.’ ”

Pada Hari Sabat Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang pung-
gungnya bungkuk

10 Suatu kali pada Hari Sabat, Yesus sedang mengajar di dalam suatu
rumah pertemuan. 11Di situ ada seorang perempuan yang sudah delapan
belas tahun punggungnya bungkuk dan tidak bisa berdiri tegak lagi. Yang
membuat diamenderita sakit seperti itu adalah roh jahat. 12Ketikamelihat
perempuan itu, Yesus mengajak dia datang kepada-Nya dan berkata, “Ibu,
kamu sudah disembuhkan dari penyakitmu.” 13 Lalu Dia meletakkan
tangan-Nya pada perempuan itu. Dia segera berdiri tegak, lalu memuji
Allah.

14 Tetapi pemimpin rumah pertemuan itu menjadi marah karena Yesus
menyembuhkan orang sakit pada Hari Sabat. Lalu kata pemimpin itu
kepada orang banyak, “Ada enam hari untuk bekerja. Karena itu datanglah
pada hari-hari itu untuk disembuhkan. Jangan pada Hari Sabat!”

15 Tetapi Tuhan berkata kepadanya, “Hei orang-orang yang hanya
berpura-pura baik! Setiap hari kalian masing-masing melepaskan tali sapi
atau tali keledaimu dari kandang, lalu membawanya pergi untuk mem-
berinya minum— bahkan pada Hari Sabat. 16 Ibu ini adalah keturunan
Abraham yang sudah delapan belas tahun menderita karena perbuatan
setan— seperti terikat rantai besi. Pasti tidak salah membebaskan dia dari
penderitaannya— biarpun hari ini Hari Sabat!” 17 Ketika Yesus berkata
seperti itu, semua orang yang sedang melawan Dia menjadi malu. Sedan-
gkan semua orang lain bersukacita karena hal-hal ajaib yang dilakukan-
Nya.

Perumpamaan tentang biji sawi dan ragi✡
18Yesus berkata, “Supaya lebih jelas lagi, Aku berikan dua perumpamaan

ini yang menggambarkan tentang kerajaan Allah. 19Kerajaan Allah adalah
seperti biji sawi.* Adalahbiji sawi yangdiambil oleh seseorangdanditanam
di kebunnya. Kemudian biji itu tumbuh sampai menjadi pohon. Lalu
burung-burung di udaramembuat sarang pada cabang-cabangnya.”

20 Yesus berkata lagi, “Kerajaan Allah itu Aku gambarkan juga seperti
ini: 21 Kerajaan Allah itu seperti ragi yang dicampurkan oleh seorang
perempuan ke dalam tepung yang sangat banyak.† Biarpun raginya sedikit
dan campuran tepungnya sangat banyak, tetapi tepung itu mengembang
sehingga dibuat menjadi roti.”

Masuklahmelalui pintu yang sempit✡

✡ 13:17 Mat. 13:31-33;Mrk. 4:30-32 * 13:19 biji sawi Tanaman sawi (atau sesawi) yang tumbuhdi
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
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22 Yesus melanjutkan perjalanan-Nya menuju Yerusalem melewati kota-
kota dan desa-desa. Di setiap tempat yang dilewati-Nya itu Dia menyam-
paikanajaran-Nya. 23Lalu seseorangbertanyakepada-Nya, “Tuhan, apakah
sedikit orang yang akan diselamatkan?”
Kata Yesus kepada semua orang yang ada di situ, 24 “Berjuanglah terus

supaya kamumasing-masingmasuk ke dalam kerajaan Allahmelalui pintu
yang sempit. Sesungguhnya Aku berkata seperti itu kepadamu: Karena
banyak orang yang akan berusaha masuk ke situ, tetapi tidak mampu
melakukannya. 25 Pada suatu hari nanti Pemilik rumah— yaitu Aku, akan
menutup pintu rumah-Ku— yaitu kesempatanmasuk kerajaan Allah. Kamu
semua yang masih berdiri di luar akan mulai mengetuk-ngetuk pintu itu
sambil berkata, ‘Pak, tolong bukakan pintu untuk saya.’ Tetapi Aku akan
berkatakepadamu, ‘Aku tidakpernahberkatabahwakamuadalah 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, kamuakanmenangis dan sangatmenderita‡ ketika kamu
melihat Abraham, Isak, dan Yakub, serta semua nabi sedang menikmati
hidup yang selama-lamanya di dalam kerajaan Allah, sedangkan kamu
sendiri dilarangmasuk. 29Dan banyak juga orang yang bukan Yahudi akan
datang dari timur, barat, utara, dan selatan. Lalu mereka semua akan ikut
merayakan pesta makan pembukaan kerajaan Allah. 30 Dan ketahuilah:
Orang-orang yang sekarang ini mempunyai kedudukan yang rendah, nanti
akanmendapat kedudukan yang tinggi. Dan orang-orang yang sekarang ini
mempunyai kedudukan yang tinggi, nanti akanmendapat kedudukan yang
rendah.”

Yesusmerasa kasihan kepada penduduk Yerusalem✡
31 Saat itu juga beberapa orang Farisi datang kepada Yesus dan berkata,

“Pergilah dan tinggalkanlah tempat ini, karena Raja Herodes mau mem-
bunuhmu.”

32 Lalu Yesus berkata kepada mereka, “Pergilah dan katakanlah kepada
anjing hutan§ itu, ‘Hari ini dan besok Aku akan menjalankan tugas-Ku
untuk mengusir setan-setan dan menyembuhkan orang-orang sakit. Dan
pada hari ketiga tugas-Ku akan selesai.’ 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
denganbatu sampaimati. Aku sudah seringmengulurkankedua tangan-Ku
untuk memeluk dan melindungimu— seperti induk ayam mengumpulkan
danmelindungi anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kalian tidakmau
Aku peluk. 35 Ingatlah: Hampir tiba saatnya Allah tidak lagi berdiam di
dalam Rumah-Nya yang ada di situ. Percayalah bahwa mulai sekarang,

‡ 13:28 sangat menderita Secara harfiah, “kertak gigi.” ✡ 13:30 Mat. 23:37-39 § 13:32 anjing
hutan Herodes digambarkan seperti rubah, karena menurut pemikiran orang Yahudi, orang yang
licik disamakan seperti rubah.
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kalian tidak akan melihat Aku lagi sampai tiba saatnya Aku datang kem-
bali dan kalian berkata, ‘Diberkatilah Raja kita ini yang datang mewakili
TUHAN!’ ”✡

14
Yesusmenyembuhkan orang sakit lagi padaHari Sabat

1 Pada suatu Hari Sabat, Yesus pergi ke rumah seorang Farisi yang terke-
muka dan makan di sana. Para anggota kelompok Farisi terus mengamati-
amati Dia karena mereka mau mencari-cari kesalahan yang bisa mereka
pakai untukmenuduh-Nyamelanggar peraturanHari Sabat. 2Danhal yang
aneh terjadi: Seorang laki-laki yang sakit busung— tangan dan kakinya
bengkak, sedang duduk tepat di depan Yesus! 3Lalu Yesus bertanya kepada
para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang hadir, “Menurut Hukum
Taurat, boleh atau tidak menyembuhkan orang sakit pada Hari Sabat?”
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 akanmengangkatnya dari sumur itu—bukan?!”
6 Siapa pun di antara mereka tidak ada yang sanggupmelawan pernyataan
Yesus itu.

Janganlah tinggi hati
7 Yesus melihat bagaimana para undangan berusaha duduk di tempat-

tempat yang terhormat. Oleh karena ituDiamenyampaikanperumpamaan
ini kepada mereka masing-masing. 8 “Ketika seseorang mengundang kamu
ke pesta pernikahan, janganlah kamu duduk di tempat yang terhormat.
Karena ada kemungkinan tuan rumah sudah mengundang seseorang yang
lebih terhormat daripadamu. 9 Kalau hal itu terjadi, tuan rumah itu akan
datang dan berkata, ‘Tolong berikan tempat ini kepada sobat saya ini.’ Dan
dengan rasa malu kamu akan pindah ke tempat yang paling jauh dari
tempat terhormat.

10“Tetapi ketika kamudiundangkepesta pernikahan, duduklahdi 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 kamuakanmendapat penghormatan
di depan semua orang yang hadir di situ. 11 Karena siapa yang mening-
gikan dirinya akan direndahkan oleh Allah. Dan siapa yang merendahkan
hatinya akan ditinggikan-Nya.”

12 Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi yang mengundang-Nya itu,
“Ketika kamu mengadakan pesta makan, janganlah kamu hanya men-
gundang teman-temanmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau
tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena pada kesempatan yang lain,
mereka akanmembalasnya denganbalikmengundangmukepestamereka.
13Tetapi ketika kamumengadakan pesta, undanglah juga orang-orang yang
miskin, cacat, lumpuh, dan buta. 14Mereka itu tidak akanmampumembal-
asnya. Tetapi Allah-lah yang akan membalasnya dan memberkatimu. Dan
balasannya juga akan kamu terima ketika orang-orang benar dihidupkan
kembali.”

Perumpamaan tentang pestamakan yang besar✡

✡ 13:35 Mzm. 118:26 ✡ 14:14 Mat. 22:1-10
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15 Ketika salah satu tamu yang duduk makan di situ mendengar hal itu,
dia berkata kepada Yesus, “Sungguh diberkati Allah setiap orang yang nanti
diundang ke pesta makan yang diadakan di dalam kerajaan Allah.”

16Lalu Yesus berkata kepadanya, “Pada suatuwaktu adalah seorang kaya
yang mengundang banyak orang kepada suatu pesta makan yang sangat
besar. 17Ketika pesta itu sudah siap dimulai, diamenyuruh budaknya pergi
kepada para undangan dengan berkata, ‘Mari datanglah karena semuanya
sudah siap.’ 18 Tetapi setiap mereka mempunyai alasan sehingga mereka
tidak bisa datang. Orang yang pertama berkata, ‘Saya sudah membeli
ladang dan harus pergi melihatnya. Sayaminta maaf.’ 19Yang lain berkata,
‘Saya sudah membeli sepuluh sapi jantan.* Sekarang saya mau berangkat
untuk mencobanya. Maaf!’ 20 Dan yang lain lagi berkata, ‘Saya baru saja
menikah. Karena itu saya tidak bisa datang. Maaf!’

21 “Budak itu kembali danmenceritakan semua itu kepada tuannya. Tuan
itu pun marah, lalu berkata kepadanya, ‘Segeralah pergi ke jalan-jalan dan
gang-gang kota ini. Ajaklah ke sini orang-orang miskin, cacat, buta, dan
lumpuh.’

22 “Tidak lama kemudian budak itu datang dan melaporkan, ‘Tuan, apa
yang Tuan perintahkan sudah saya lakukan, tetapi masih ada tempat yang
kosong.’ 23 Kemudian tuan itu berkata kepadanya, ‘Pergilah ke jalan-jalan
raya dan jalan-jalan kecil di luar kota. Desaklah siapa saja untuk datang ke
sini supaya rumah saya penuh. 24Dan saya bersumpahbahwamereka yang
sudahmenolak undangan saya itu tidak akan datang dan tidak akanmakan
sedikit pun dari makanan yang disediakan untuk pesta saya ini!’ ”

Tekad orang-orang yangmaumenjadi pengikut Yesus✡
25 Sesudah itu banyak orang yang ikut berjalan bersama Yesus. Dia

berbalik melihat kepada mereka dan berkata, 26 “Setiap orang yang datang
kepada-Ku dan mau menjadi pengikut-Ku, dia harus mengasihi-Ku lebih
daripada† ibu-bapaknya, anak-anak dan istrinya, semua saudara dan
saudarinya— bahkan dirinya sendiri. 27 Kamu tidak mungkin menjadi
pengikut-Ku kalau tidak mengikut Aku terus dengan pikiran seperti ini,
‘Sampai mati pun— bahkan sampai mati disalibkan,‡ saya tidak akan
mundur.’

28 “Keputusanmu untuk mengikut Aku dapat digambarkan seperti con-
toh berikut ini: Seandainya ada orang yang berencana membangun satu
menara, pastilah dia lebih dulu menghitung biayanya, supaya dia tahu
kalau dananya cukupuntukmenyelesaikanpekerjaan itu. 29 Jangan sampai
dia hanya bisa membangun fondasinya dan tidak mampu menyelesaikan-
nya. Karena setiap orang yang melihatnya nanti akan mengejek dia,
30 ‘Orang ini mulai membangun, tetapi tidak sanggupmenyelesaikannya!’

31 “Atau contoh lain, kalau seorang raja mempunyai sepuluh ribu ten-
tara, tetapi raja lain yang mempunyai dua puluh ribu tentara sedang
berencana untuk menyerang dia, pastilah raja yang pertama itu lebih
dulumenimbang-nimbangbegini, ‘Apakahakusanggupmelawanmusuhku

* 14:19 sepuluh sapi jantan Kata dalam bahasa Yunani menunjukkan sapi jantan yang sudah
dikebiri. Sapi yang sudah dikebiri menjadi lebih gampang dikendalikan untuk menarik bajak.
Biasanya satu bajak ditarik oleh dua sapi jantan. Kemungkinan besar orang ini adalah orang kaya,
karena dia sanggup membeli sepuluh ekor. ✡ 14:24 Mat. 5:13; 10:37-39; Mrk. 8:34-38; 9:50; Luk.
9:23 † 14:26 mengasihi-Ku lebih daripada Secara harfiah, “benci kepada.” ‡ 14:27 sampaimati
disalibkan Secara harfiah, “dia harus memikul salib untuk dirinya sendiri.”
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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 kalianmasing-masing! Kalau harta kepunyaanmu
lebih berharga daripada Aku, maka kamu bukan pengikut-Ku.”§

34 “Setiap kalian yang mengikut Aku adalah seperti garam. Garam me-
mang dipakai untuk membuat makanan menjadi lebih enak. Tetapi kalau
rasa asinnya sudah hilang, garam itu tidak berguna sama sekali— 35 baik
untuk ladangmaupun untuk pupuk. Akhirnya garam itu dibuang saja.

“Nah, buat apa telingamu itu?! Dengarlah itu!”

15
Perumpamaan tentang domba yang hilang✡

1 Pada suatu hari para penagih pajak dan banyak orang lain yang juga
dikenal sebagai orang berdosa berdatangan kepada Yesus untuk menden-
garkanajaran-ajaran-Nya. 2Melihatkejadian itu, paraahli Tauratdanorang
Farisi bersungut-sungut. Mereka berkata, “Iih, dia menerima orang-orang
berdosa— bahkanmakan bersamamereka!”

3 Karena itu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka:
4 “Kalau di antara kalian ada orang yang mempunyai seratus ekor domba
lalu dari antara domba-domba itu hilang seekor, tentu orang itu akan
meninggalkan yang sembilan puluh sembilan ekor di padang rumput lalu
pergi mencari domba yang hilang itu sampai ketemu. 5 Sesudah dia
menemukan domba yang hilang itu, dengan senang hati dia mengangkat
domba itu, meletakkannya di atas kedua bahunya dan membawanya pu-
lang. 6Sesudah tibadi rumah, diamemanggil teman-temandanpara tetang-
ganya. Katanya kepada mereka, ‘Bersukacitalah bersama saya, karena
domba saya yang hilang itu sudah saya temukan!’ 7Aku berkata kepadamu,
begitu jugaAllahdanseluruhpenduduksurgaakan lebihbersukacitaketika
melihat seorang berdosa yang bertobat, daripada atas sembilan puluh
sembilan orang benar yang tidak perlu bertobat.”

Perumpamaan tentang sekeping uang perak yang hilang
8 “Atau kalau seorang perempuan yang mempunyai sepuluh keping

uang perak dan satu keping hilang, tentu dia akan menyalakan pelita dan
menyapu rumahnya, supaya dia bisa mencarinya dengan teliti sampai
menemukannya. 9 Sesudah dia menemukannya, dia akan memanggil
teman-teman dan para tetangganya dan berkata, ‘Bersukacitalah dengan
saya, karena saya sudah menemukan uang saya yang hilang itu!’ 10 Aku
berkata kepadamu, begitu juga paramalaikat di hadapan Allah Bapa selalu
bersukacita saat menyaksikan seorang berdosa yang bertobat!”

Perumpamaan tentang anak bungsu yang hilang dan seorang bapak yang
sangat berbelas kasihan

11 Yesus berkata lagi, “Adalah seorang bapak mempunyai dua anak laki-
laki. 12 Anak yang bungsu berkata kepada bapaknya, ‘Bapak, berikanlah
kepada saya harta warisan yang menjadi bagian saya. Saya tidak usah
menunggu sampai Bapak meninggal.’ Lalu bapak itu membagikan harta
warisannya kepada kedua anaknya itu.

§ 14:33 Ayat 33 Secara lebih harfiah, Yesus mengatakan, “Untuk menjadi pengikut-Ku, kamu harus
meninggalkan semuamilikmu.” ✡ 15: Mat. 18:12-14
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13 “Beberapa hari kemudian, si bungsu itu menjual semua hartanya itu
lalu berangkat ke negeri yang jauh. Di sana dia menghambur-hamburkan
uangnya dengan segala macam kesenangan duniawi. 14Akhirnya habislah
semua uangnya itu. Dan terjadilah bencana kelaparan yang luar biasa di
seluruh negeri itu. Dan dia pun mulai miskin dan kelaparan. 15 Lalu si
bungsu itu pergi kepada salah seorang penduduk negeri itu untukmeminta
pekerjaan. Orang itu punmemberi pekerjaan kepadanya— yaitumenyuruh
dia untuk memberikan makanan kepada babi-babinya di ladang. 16Dan si
bungsu itu begitu lapar sampai dia mau makan makanan babi itu— yaitu
tumbuh-tumbuhan keras yang diberikan kepada babi, karena tidak ada
orang yangmemberikanmakanan kepadanya.

17 “Akhirnya dia sadar akan keadaannya dan berkata dalam hatinya,
‘Semua hamba bapak saya mendapatkan makanan yang cukup— bahkan
sampai berlimpah-limpah, sedangkan saya di sini hampir mati kela-
paran! 18 Saya akan bangkit dan kembali kepada bapak saya, dan berkata
kepadanya, “Bapak, maafkanlah saya! Saya sudah bersalah kepada Bapak
dan berdosa kepada Allah. 19 Saya tidak pantas lagi disebut anak Bapak.
Saya mohon kepada Bapak supaya menerima saya sebagai pelayan Bapak
saja.” ’ 20Lalu dia bangkit dan kembali kepada bapaknya.

“Tetapi ketika si bungsu masih jauh dari rumah bapaknya, bapaknya
sudah melihat dia datang dan merasa kasihan kepadanya. Saat itu juga
bapaknya berlari menemui anaknya itu, lalu memeluk dan menciumnya.
21Kemudian si bungsu berkata kepada bapaknya, ‘Bapak,maafkanlah saya!
Saya sudah bersalah kepada Bapak dan berdosa kepada Allah. Saya tidak
pantas lagi disebut anak Bapak.’

22 “Tetapi bapaknya itu berkata kepada pelayan-pelayannya, ‘Ambilkan-
lah segera jubah saya yang paling bagus dan pakaikanlah kepadanya!
Pasanglah salah satu cincin saya pada jarinya dan sepasang sandal pada
kakinya. 23 Kemudian bawalah anak sapi yang gemuk dan potonglah.
Biarlah kita makan dan bersukacita! 24 Karena dulu anak saya ini seperti
sudah hilang danmati, tetapi ternyata diamasih hidup dan kembali kepada
saya!’ Lalumulailahmereka berpesta.

25 “Pada waktu hal itu terjadi, anaknya yang sulung sedang bekerja di
ladang. Ketika dia pulang dan sudah dekat rumah, dia mendengar suara
musik dan gaduhnya orangmenari. 26Lalu diamemanggil seorang pelayan
yang bekerja di rumahnya dan bertanya, ‘Kenapa ada pesta di rumah ini?’
27 Pelayan itu menjawab, ‘Adiknya Tuan sudah kembali. Dan bapaknya
Tuan menyuruh kami memotong anak sapi yang gemuk, karena dia sudah
mendapatkan anaknya kembali dengan selamat.’

28 “Lalu anak sulung itu sangat marah dan tidak mau masuk ke dalam
rumah. Kemudian bapaknya keluar dan membujuk dia supaya masuk.
29 Tetapi anak itu menjawab bapaknya, ‘Tidak mau! Bertahun-tahun
lamanya saya bekerja untukmu dan selalu menaati perintahmu. Tetapi
seekor anak kambing pun belumpernah kamuberikan kepada saya supaya
saya bisa bersenang-senang dengan teman-teman saya! 30 Tetapi baru
saja kembali anak bungsumu itu— yang sudah menghabiskan hartamu
dengan para pelacur, lalu kamu langsungmemotong anak sapi yang terbaik
baginya!’

31 “Lalu bapak itu berkata, ‘Benar, Nak, kamu selalu bersama saya, dan se-
mua milik saya, milikmu juga. 32Tetapi sudah seharusnya kita bersukacita
dan merayakan kepulangan adikmu! Karena dulu saya pikir adikmu ini
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seperti sudah hilang danmati, tetapi ternyata diamasih hidup dan bertemu
kembali dengan kita di sini.’ ”

16
Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur

1Yesus berkata lagi kepadamurid-murid-Nya, “Adalah seorang kaya yang
mempunyai seorang bendahara yang mengurus hartanya. Orang kaya
itu mendengar berita bahwa bendaharanya itu menghambur-hamburkan
kekayaannya. 2Lalu orang kaya tersebutmemanggil bendaharanya itu dan
berkata, ‘Saya sudah mendapat laporan yang jelek tentang pekerjaanmu.
Karena itu saya akan memecat kamu sebagai bendahara saya. Tetapi
sebelumnya berikanlah dulu laporan tentang semua harta saya yang sudah
kamu urus itu.’

3 “Lalu bendahara itu berkata dalam hatinya, ‘Apakah yang harus saya
lakukan sekarang?! Karena tuan saya pasti akanmemecat saya! Saya tidak
bisa menjadi tukang kebun, karena saya tidak kuat. Kalau saya menjadi
pengemis saya malu! 4 Baiklah, sekarang saya tahu apa yang akan saya
lakukan! Saya harus bertindak dengan cerdik kepada beberapa orang
supaya mereka bersedia menerima saya di rumahnya ketika saya dipecat
sebagai bendahara.’

5 “Lalu dia memanggil setiap orang yang berutang kepada tuannya.
Kepada orang pertama dia berkata, ‘Berapa utangmu kepada tuan saya?’
6 Jawab orang itu, ‘Seratus tempayan*minyak zaitun.’

“Lalu bendahara itu berkata, ‘Sobat, inilah surat utangmu. Duduklah dan
segeralah tulis di situ menjadi lima puluh tempayan saja!’

7 “Kepada orang berikut bendahara itu berkata, ‘Berapa utangmu?’
“Kata orang itu, ‘Seribu keranjang† gandum.’
“Katanya kepada orang itu, ‘Sobat, inilah surat utangmu. Tulislah di situ

menjadi delapan ratus saja!’
8 “Lalu, ketika orang kaya itu mengetahui tindakan bendaharanya yang

tidak jujur itu, dia berkata, ‘Wah, cerdik juga dia— ya?!’ ”
Lalu Yesus menjelaskan kepada murid-murid-Nya, “Memang biasanya

orang-orang yang hidupnya hanyamemikirkan dunia ini lebih cerdikmen-
gurus masalah duniawi daripada orang-orang yang sudah menjadi warga
negara Kerajaan Terang— yaitu kerajaan Allah. 9Karena itu Aku sungguh-
sungguh berkata kepada setiap kalian: Gunakanlah kekayaan dunia ini
untuk mencari sahabat— yaitu sahabat duniawi dan surgawi, supaya pada
waktukekayaanmuituhabis, kamuakanditerimadidalamberbagai rumah
yang selama-lamanya.

10 “Setiap orang yang bisa dipercaya dalam hal-hal kecil juga akan bisa
dipercaya dalam hal-hal besar. Dan setiap orang yang tidak jujur dalam
hal-hal kecil juga tidak akan jujur dalam hal-hal besar. 11 Jadi, kalau kamu
ternyata tidak bisa dipercaya untukmengurus harta duniawi dengan jujur,
maka Allah tidak akan mempercayakan harta surgawi kepadamu. 12 Dan
kalau ternyata kamu tidak bisa dipercaya untuk mengurus harta yang
sebenarnya bukan milikmu— tetapi milik Allah, maka kamu tidak akan
diizinkanmemiliki apa pun di surga.

13 “Perhatikanlah contoh ini: Tidak baik kalau seseorangmempunyai dua
majikan. Karena tidak mungkin dia melayani kedua-duanya dengan baik.

* 16:6 tempayan Satu tempayan berisi kira-kira tiga puluh liter. † 16:7 seribu keranjang Secara
harfiah, ukuran “seratus kor.” Setiap kor berisi sepuluh atau sebanyak dua belas keranjang besar.
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Tentu dia akanmengasihi dan setia kepada majikan yang satu, tetapi benci
dan masa bodoh terhadap majikan yang lain. Demikian juga, kamu tidak
bisa menjadi hamba Allah dan sekaligus menjadi hamba uang.”

Yesusmenunjukkan berbagai kesalahan orang-orang Farisi✡
14Ketika orang-orang Farisimendengar ajaran-Nya itu,merekamengejek

Yesus, karena mereka mata duitan. 15 Lalu Yesus berkata kepada mereka,
“Kalian selalu berusaha supaya orang-orang lain memuji kalian sebagai
orang baik, tetapi Allah tahu isi hati kalian! Karena hal apa pun di dunia
ini yang dipuji olehmanusia dibenci oleh Allah.

16 “Hukum Taurat dan tulisan para nabi sudah berlaku untuk menga-
jarkan kehendak Allah tentang bagaimana cara hidup manusia yang se-
harusnya— sampai pada saat Yohanes Pembaptis mulai mengajar. Sejak
saat itu, Kabar Baik tentang kerajaan Allah mulai diberitakan. Hendaklah
setiap orang berusaha keras untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah itu.
17 Tetapi langit dan bumi lebih gampang hilang lenyap daripada satu titik
dari Hukum Taurat batal.

18 “Setiap suami yang menceraikan istrinya lalu kawin atau nikah lagi
dengan perempuan lain, maka laki-laki itu berzina. Dan laki-laki yang
mengawini atau menikahi perempuan yang diceraikan suaminya, dia juga
berzina.”

Perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus
19Yesus jugamengajar mereka denganmenggunakan perumpamaan ini:

“Adalah seorang kaya yang selalu memakai jubah yang indah dan dibuat
dari kain halus. Setiap hari dia memuaskan keinginannya dengan hidup
serba mewah. 20Adalah juga seorang pengemis bernama Lazarus.‡ Setiap
hari dia terbaring di pintu gerbang rumah orang kaya itu. Badan Lazarus
penuhdengan lukabernanahdanbusuk. 21Lazarus sangat lapar danhanya
berharap bisa makan sisa-sisa makanan yang jatuh terbuang dari meja
makan orang kaya itu. Tetapi hal yang lebihmenjijikkan lagi, anjing-anjing
biasa datangmenjilati luka-lukanya itu.

22 “Kemudianmatilah Lazarus, lalu para malaikat mengantarnya ke tem-
pat yang terhormat di samping Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu
dikuburkan. 23 Sementara orang kaya itu tersiksa di dalam neraka,§ dia
melihat ke atas. Dari jauh dia melihat Abraham dan Lazarus. Lazarus
duduk di tempat yang terhormat di samping Abraham. 24Kemudian orang
kaya itu berteriak, katanya, ‘BapakAbraham, kasihanilah saya! Saya sangat
tersiksa di dalam api ini! Jadi tolonglah saya. Suruhlah Lazarus mencelup-
kan ujung jarinya ke dalam air lalu datang ke sini untuk membasahi lidah
saya.’

25 “Tetapi jawab Abraham, ‘Anakku, ingatlah! Kamu sudah puas mener-
ima hal-hal yang baik ketika kamu hidup di dunia. Sedangkan Lazarus
hanya menerima hal-hal yang buruk. Sungguh adil kalau sekarang dia
terhibur di sini sedangkankamu tersiksa di situ. 26Selain itu, di antara kami
dan kamu dibuat jurang yang sangat dalam, sehingga tidak ada orang yang
bisa menyeberang dari sini ke situ dan dari situ ke sini.’

✡ 16:13 Mat. 5:18; 11:12-13 ‡ 16:20 Lazarus Orang miskin Lazarus dalam perumpamaan
ini berbeda dengan Lazarus— sahabat Yesus yang dihidupkan oleh Yesus dari kematian (Yoh. 11).
§ 16:23 neraka Secara harfiah, “Hades.” Hades mempunyai arti sama dengan kata ‘Syeol’ dalam
bahasa Ibrani— yaitu tempat pemberhentian orangmati sementaramenunggu penghakiman. Tetapi
dalam konteks cerita ini, ternyata Lazarus dan si orang kaya sudah dihakimi.
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27 “Kata orang kaya itu, ‘Kalau begitu, saya mohon kepada Bapak untuk
menyuruh Lazarus ke rumah orang tua saya. 28Karena lima saudara saya
ada di sana. Suruhlah Lazarus pergi memperingatkan mereka, supaya
mereka jangan sampai ikut masuk ke tempat yang penuh penderitaan ini!’

29 “Tetapi Abraham berkata, ‘Ada pada mereka buku-buku Taurat Musa
dan para nabi. Hendaklahmerekamenaati apa yang tertulis di situ.’

30“Kataorangkaya itu, ‘BapakAbraham, itu saja tidakcukup! Tetapikalau
ada seseorang dari antara orang mati pergi kepada mereka, mereka akan
bertobat.’

31 “Tetapi Abrahammenjawabnya, ‘Kalaumereka tidakmenaati apa yang
tertulis dalam buku-buku Taurat Musa dan tulisan para nabi, mereka tetap
tidak akan percaya sekalipun ada orang yang mati hidup kembali dan
datangmemperingatkanmereka.’ ”

17
Beberapa Nasihat✡

1 Yesus berkata kepada para murid-Nya, “Di dalam dunia ini, pasti akan
selaluadagodaan-godaansehinggaorang-orang jatuhkedalamdosa. Tetapi
celakalah orang yang menyebabkan hal-hal itu terjadi. 2 Kalau ada orang
yangmenyebabkan orang yang belumdewasa secara rohani— seperti anak-
anak ini, untuk berdosa, orang itu akan mendapat hukuman yang berat
sekali dari Allah. Daripada dia melakukan dosa besar itu, lebih baik
lehernya dikalungkan batu besar* lalu dibuang ke laut dalam. Kesusahan
itu jauh lebih ringan daripada hukuman selama-lamanya dari Allah yang
akan dialaminya kalau diamenyebabkan orang yang belum dewasa secara
rohani jatuh ke dalam dosa! 3 Karena itu berjaga-jagalah terhadap diri
kalian! Jangan sampai kalianmelakukan hal yang seperti itu!

“Kalausaudaramuseimanmelakukankesalahankepadamu, tegurlahdia.
Kalau dia menyesali kesalahannya, maafkanlah dia. 4 Bahkan kalau dia
melakukankesalahan lagi kepadamu tujuhkali dalamsehari, dan tujuhkali
juga dia datang kepadamu dan berkata, ‘Sayamenyesali kesalahan saya itu,
dan karena itu sayaminta maaf,’ hendaklah kamumemaafkan dia.”

Keyakinan yang bisamemindahkan pohon
5 Lalu kedua belas rasul itu berkata kepada Tuhan, “Tolonglah kami

supaya kami lebih percaya lagi kepada Allah.”
6 Lalu Tuhan berkata, “Kalau keyakinanmu sebesar biji sawi, kamu bisa

berkatakepadapohon† ini, ‘Tercabutlahdari tanahdan tertanamlahdi laut,’
maka pohon itu akan taat kepada perintahmu.”

Jadilah budak Allah yang rendah hati
7 “Kalau di antara kalian ada seseorang yang mempunyai seorang budak

yangmembajak di ladang ataumenggembalakan domba-dombamu, ketika
budak itu pulang dari ladang pastilah kamu tidak akan berkata kepadanya,
‘Marimasukdanmakan.’ 8Melainkankamuakanberkata kepadabudakmu
itu, ‘Siapkanmakananuntuk saya. Pakailahpakaian yangdisediakanuntuk
tugas dalam rumah. Layanilah saya di meja makan sampai saya selesai
makan. Sesudah itu kamu bolehmakan.’ 9Dan kamu tidak perlu berterima

✡ 17: Mat. 18:6-7, 21-22; Mrk. 9:42 * 17:2 batu besar Secara harfiah, “batu gilingan.” Maksudnya
batu besar yang diputar dengan tenaga manusia atau keledai untuk menggiling biji gandum untuk
mengolahnya menjadi tepung terigu. † 17:6 pohon Secara harfiah, “pohon murbei.” Buahnya
kecil, manis, dan agak hitam.
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kasih kepada budak itu ketika dia sudah selesai melakukan hal-hal yang
diperintahkan olehmu. 10Hendaklah kamumasing-masing juga seperti itu.
KetikakamusudahmelakukansemuayangdiperintahkanAllahkepadamu,
hendaklah kamu berkata, ‘Saya hanyalah seorang budak yang biasa saja.
Saya hanyamelakukan apa yang sudahmenjadi tugas saya.’ ”

Sepuluh orang disembuhkan, tetapi hanya satu orang yang berterima
kasih

11 Ketika Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem, Dia berjalan melewati
daerah perbatasan Samaria dan Galilea. 12 Waktu Dia memasuki sebuah
desa, sepuluh orang laki-laki yang sakit kulit yang menular datang kepada-
Nya, tetapi mereka berdiri agak jauh. 13 Lalu mereka berseru kepada-Nya,
“Tuhan Yesus, kasihanilah kami.”

14SambilmelihatmerekaYesusberkata, “Pergilahdanperlihatkanlahdiri
kalianmasing-masing kepada imam.”
Lalu mereka pun pergi dan ketika mereka dalam perjalanan, mereka

sembuh. 15 Tetapi ketika salah satu dari mereka melihat bahwa dia sudah
sembuh, diakembalikepadaYesus sambilmemujiAllahdengansuarakeras.
16Lalu dia bersujud di depan kaki Yesus dan bersyukur kepada-Nya. Orang
itu bukanlah orang Yahudi, tetapi orang Samaria.‡ 17 Lalu Yesus berkata,
“Ada sepuluh orang yang sudah Ku-sembuhkan— bukan?! Jadi kenapa
yang sembilan orang lagi tidak kembali? 18 Kasihan! Hanya orang yang
bukanYahudi ini saja kembali untukbersyukur kepadaAllah.” 19Kemudian
Yesus berkata kepadanya, “Berdirilah dan pergilah. Karena kamu percaya
kepada-Ku, kamumenjadi sembuh.”

Kerajaan Allah dan kedatangan Kristus✡
20 Beberapa orang Farisi bertanya kepada Yesus, “Kapan Allah datang

untukmendirikan kerajaan-Nya?”
Jawab Yesus, “Kerajaan Allah tidak akan mulai didirikan dengan tanda-

tanda yang bisa dilihat. 21Orang-orang tidak akan berkata, ‘Ibukota kera-
jaan Allah ada di sini,’ atau ‘Allah sudahmendirikan kerajaan-Nya di sana.’
Karena pemerintahan Allah di tengah-tengah kita sudah berjalan.”§

22 Kemudian Dia berkata kepada murid-murid-Nya, “Akan datang wak-
tunya nanti, kalian akan sangat merindukan-Ku seperti ini, ‘Oh, alangkah
baiknya kalau Yesus kembali hari ini danmemerintah sebagai AnakManu-
sia!’* Tetapi itu tidak akan terjadi. 23 Orang-orang akan berkata kepada
kalian, ‘Lihat, sekarang Yesus ada di sini!’ atau ‘Dia ada di sana!’ Tetapi jan-
ganlah kalian percaya atau jangan pergi ke tempat yangmereka sebutkan.”
24Karena seperti kilat memancar di langit danmenerangi langit dari ujung
yang satu ke ujung yang lain, begitu jugalah nanti keadaannya pada hari
kedatangan-Ku— Anak Manusia, kembali. 25 Tetapi sebelumnya Aku harus
banyakmenderita dan orang-orang yang hidup pada zaman sekarang akan
menolak 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
‡ 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, “Karena Allah memerintah sebagai Raja di dalam diri kalian masing-masing.”
* 17:22 AnakManusia Lihat catatan di Luk. 5:24.
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sibuk makan dan minum, laki-laki menikahi perempuan, dan perempuan
dinikahi laki-laki. Mereka terus hidup seperti biasanya sampai tiba wak-
tunya Nuh masuk ke dalam perahu besar, lalu datanglah banjir besar dan
binasalahmereka semua.

28 “Hari kedatangan-Ku juga akan tiba seperti bencana yang terjadi pada
zaman Lot. Penduduk Sodom hidup seperti biasanya. Ada yang sibuk
makan danminum, dan ada yang sibuk jual beli. Ada yang sedang bercocok
tanam, dan ada yang sedang membangun rumah. 29 Tetapi tiba-tiba pada
saat Lot keluar dari kota itu, hujan api dan belerang turun dari langit
dan membinasakan mereka semua. 30 Begitu juga, tanpa disangka-sangka
orang, hari di mana Aku datang untuk memerintah sebagai Anak Manusia
akan terjadi secara tiba-tiba.

31 “Pada hari itu, orang yang berada di teras rumah† janganlah dia
masuk ke dalam kembali untuk mengambil sesuatu dari harta bendanya.
Begitu juga orang yang sedang 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. 35-36Dan di tempat lain, dua
orang perempuan sedang menggiling gandum dengan batu gilingan. Yang
satu akan dibawa, dan yang satu lagi akan ditinggalkan.”‡

37 Lalu murid-murid Yesus bertanya kepada-Nya, “Di mana hal itu akan
terjadi, Tuhan?”
Jawab-Nya, “Keadaan nanti akan seperti yang sering dikatakan, ‘Di

mana ada bangkai, di situ juga burung-burung pemakan bangkai selalu
berkumpul.’ ”§

18
Allah pasti akanmenjawab doa umat-Nya

1 Yesus menyampaikan kepada para murid-Nya suatu perumpamaan
yangmenggambarkan bahwa betapa pentingnyamereka tetap saja berdoa
dan jangan putus asa. 2 Kata-Nya, “Adalah seorang hakim di suatu kota.
Hakim itu tidak menghormati Allah dan tidak peduli kepada siapa pun.
3Di kota itu juga ada seorang janda yang sering mendatangi hakim itu dan
berkata, ‘Belalah perkara saya terhadap orang yang mau merugikan saya
itu.’ 4Cukup lama juga hakim itumenolak untukmenolong janda itu. Tetapi
kemudian dia berkata dalam hatinya, ‘Biarpun saya tidak menghormati
Allah atau tidak peduli kepada siapa pun, 5 tetapi karena janda ini terus saja

† 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 36Beberapa salinanbahasaYunani yang kuno
menambah kata-kata yang dari Mat. 24:40: Dua orang laki-laki sedang bekerja di ladang. Yang satu
akandibawamalaikat, dan satu lagi akanditinggalkan. § 17:37 KutipanperibahasaAdabeberapa
tafsiran arti dari peribahasa kepada murid-murid Yesus. Di antara lain, 1) Kedatangan Kristus nanti
akan jelas terlihat. 2) Hukuman Allah pasti akanmenimpa orang-orang yangmati secara rohani.
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datangmengganggu saya, sebaiknya sayamemutuskan perkaranya dengan
adil. Dengan begitu, dia tidak akan datang lagi menyusahkan saya.’ ”

6 Lalu Tuhan berkata, “Perhatikanlah apa yang dikatakan oleh hakim
yang tidak adil itu! 7 Kalau hakim itu bisa menolong perkara janda itu,
pastilahAllah akanmenolong umat-Nya yangDia sendiri sudahpilih— yang
terus memohon kepada-Nya siang dan malam. Dia akan menjawab doa
mereka tanpamenunda-nundawaktunya! 8Aku sungguh-sungguh berkata
kepada kalian: Allah akan segera memutuskan semua perkara mereka
dengan adil. Biarpun begitu, ketika Anak Manusia— yaitu Aku, datang
kembali, belum tentu Aku menemukan orang-orang yang masih percaya
kepada-Ku di dunia ini.”

Perumpamaan tentang cara berdoa seorang Farisi dan penagih pajak
9Adaorang-orangyanghadirdi situmerasadirimerekabenardihadapan

Allah dan oleh karena itu mereka menganggap diri mereka lebih baik dari
orang lain. Jadi Yesus menyampaikan perumpamaan yang berikut ini:
10 “Adalah dua orang pergi ke teras Rumah Allah untuk berdoa— yang satu
orang Farisi dan yang satu lagi penagih pajak. 11Orang Farisi itu berdiri dan
berdoa denganmembanggakan dirinya sendiri, ‘Ya TUHAN, saya berterima
kasih kepada-Mu karena saya tidak berdosa seperti orang-orang lain— dan
khususnya seperti penagih pajak yang di sana. Karena saya tidak mencuri,
tidak menipu, dan tidak berzina. 12 Saya berpuasa dua kali seminggu, dan
sayamemberikan perpuluhan dari seluruh penghasilan saya.’

13 “Tetapi penagih pajak itu berdiri agak jauh dari orang-orang lain.
Dia tidak berani melihat ke surga seperti kebiasaan orang Yahudi waktu
berdoa,* tetapi denganhati yang sangat sedih danmenyesal†dia berdoa, ‘Ya
Allah, kasihanilah sayaorangberdosa ini!’ 14Aku sungguh-sungguhberkata
kepada kalian: Ketika kedua orang itu pulang ke rumah mereka masing-
masing, doa penagih pajak itulah yang diterima Allah— bukan doa orang
Farisi itu. Karena siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan oleh
Allah, dan siapa yangmerendahkan hatinya akan ditinggikan-Nya.”

Yesusmenyambut anak-anak✡
15 Orang-orang membawa anak-anak mereka yang masih kecil kepada

Yesus supayaDiamenjamah anak-anak itu danmemberkatimereka. Tetapi
ketika para murid-Nya melihat hal itu mereka melarang orang-orang itu
dengan keras. 16 Tetapi Yesus memanggil anak-anak itu dan berkata,
“Biarkanlah anak-anak itu datang kepada-Ku dan janganmelarangmereka.
Karenaorang-orangyang seperti inilah yangmenjadiwargakerajaanAllah.
17YangKu-katakan ini benar: KamuharusmenerimakerajaanAllah seperti
seorang anak menerima sesuatu dari orang tuanya. Kalau tidak begitu,
kamu tidak akanmasuk ke dalamnya.”

Orang kaya sangat sulit masuk ke dalam kerajaan Allah✡

* 18:13 seperti kebiasaan orang Yahudi waktu berdoa Kata-kata ini ditambah supaya pembaca
zamansekarangmengertimaksudLukasdalamayat ini. Kebiasaanberdoapadazamansekarangme-
nundukkan kepala— lebih seperti penagih pajak dalam cerita ini, sedangkan kebiasaan berdoa orang
Yahudi pada zaman Yesus memanjatkan doa-doanya ke surga dengan melihat ke atas. Tentu orang
Farisi dalam perumpamaan ini mengikuti kebiasaan berdoa dengan melihat ke surga. † 18:13
dengan hati yang sangat sedih dan menyesal Secara harfiah, “sambil memukul-mukul dadanya.”
Dalamkebudayaan orang Yahudi,memukul dada adalah tanda sangat sedih,meratap, danmenyesal.
Lihat jugaLuk. 23:48. ✡ 18:14 Mat. 19:13-15;Mrk. 10:13-16 ✡ 18:17 Mat. 19:16-30;Mrk. 10:17-31
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18 Seorang pemimpin Yahudi bertanya kepada Yesus, “Guru yang baik,
apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan hidup yang selama-
lamanya?”

19Tetapi Yesus bertanya kembali kepadanya, “Kenapa kamumengatakan
Aku baik? Hanya Allah saja yang baik. Tidak ada yang lain. 20 Kamu
tentu sudah tahu perintah ini: ‘Jangan berzina, jangan membunuh, jangan
mencuri, janganmemberi kesaksian palsu, hormatilah ibu-bapakmu.’ ”✡

21LalupemimpinYahudi ituberkata, “Semuaperintah itu sudahsaya taati
sejakmasamuda saya sampai sekarang.”

22Ketikamendengar dia berkata begitu Yesus berkata kepadanya, “Masih
ada satu hal lagi yang perlu kamu lakukan: Pulanglah dan juallah semua
milikmu. Lalu bagi-bagikanlah uangnya kepada orang-orang miskin. Den-
gan begitu kamu akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah
kepada-Ku dan ikutlah Aku.” 23Ketika dia mendengar apa yang dikatakan
Yesus itu, dia menjadi sangat sedih, karena dia sangat kaya dan tidak mau
menjual hartanya.

24KetikaYesusmelihat bagaimanaorangkaya itumenanggapi perkataan-
Nya Dia berkata, “Betapa sulitnya orang kaya menjadi warga kerajaan Al-
lah! 25Lebih gampang seekoruntamasukmelewati lubang jarum‡daripada
seorang yang kayamasuk ke dalam kerajaan Allah.”

26Mendengarhal itu, yanghadirdi situberkata, “Wah! Kalaubegitu, siapa
yang bisa selamat danmasuk surga?”

27Tetapi Yesusmenjawab, “Apa yang tidak bisa dilakukanmanusia, Allah
sanggupmelakukannya.”

28 Lalu Petrus berkata kepada-Nya, “Bagaimana dengan kami? Kami
sudahmeninggalkan semuamilik kami danmengikut Engkau.”

29 Jawab Yesus kepadamereka, “Apa yang Ku-katakan ini sungguh benar:
Setiap orang yang meninggalkan rumahnya, istrinya, saudara-saudarinya,
orang tuanya, atau anak-anaknya demi kerajaan Allah, 30 maka dalam
hidupnya yang sekarang juga, dia pasti akan menerima kembali hal-hal
tersebut secara berlipat ganda. Dan pada zaman yang akan datang, Allah
akanmemberikan hidup yang selama-lamanya kepadanya.”

Yesusmemberitahukan tentang kematian-Nya✡
31 Yesus mengumpulkan kedua belas murid-Nya secara tersendiri dan

berkata kepada mereka, “Sekarang kita menuju Yerusalem. Di sanalah
akan terjadi segala sesuatu yang dahulu ditulis oleh para nabi tentang
Anak Manusia— yaitu Aku. 32 Jadi sesuai dengan yang sudah dinubuatkan,
Aku akan diserahkan kepada para pembesar yang bukan orang Yahudi.
Dan mereka akan menghina, menyiksa, dan meludahi Aku. 33 Sesudah
mereka mencambuki Aku, mereka akan membunuh Aku. Tetapi pada hari
yang ketiga sesudah Aku mati, Aku akan hidup kembali.” 34 Tetapi murid-
murid-Nya sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus itu. Arti
perkataan-Nya itu tersembunyi bagi mereka.

Yesusmembuat si buta bisamelihat✡
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 suaraorangbanyakmelewati jalan itu, laludiabertanyakepada
orang-orang di situ, “Apa yang sedang terjadi?”

✡ 18:20 Kel. 20:12-16; Ul. 5:16-20 ‡ 18:25 lubang jarum Lihat catatan di Mat. 19:24. ✡ 18:30
Mat. 20:17-19; Mrk. 10:32-34 ✡ 18:34 Mat. 20:29-34; Mrk. 10:46-52
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37Merekamemberitahu dia, “Yesus orang Nazaret sedang lewat.”
38Karena itu dia berseru, “Yesus, Keturunan Daud,§ kasihanilah saya!”
39 Tetapi orang-orang yang berjalan di depan Yesus menyuruh dia diam.

Tetapi dia semakin keras berteriak, “Yesus, Keturunan Daud, kasihanilah
saya!”

40 Kemudian Yesus berhenti dan menyuruh orang buta itu dituntun
kepada-Nya. Ketika orang buta itu mendekat, Yesus bertanya, 41 “Apa yang
kamumau Aku perbuat bagimu?”
Kata orang itu, “Tuhan, tolonglah supaya saya bisa melihat kembali.”
42 Yesus berkata kepadanya, “Kalau begitu melihatlah! Karena kamu

percaya kepada-Ku, maka sekarang kamu bisa melihat.”
43 Saat itu juga orang itu bisa melihat lagi, lalu mengikut Yesus sambil

memuji-muji Allah. Dan orang banyak yang melihat kejadian itu juga
memuji-muji Allah.

19
Zakeus bertemu Yesus dan bertobat

1 Kemudian Yesus dan para murid-Nya memasuki kota Yeriko dan
meneruskan perjalanan mereka melalui kota itu. 2Di kota itu ada seorang
kepala penagih pajak yang kaya, namanya Zakeus. 3 Dia ingin melihat
wajah Yesus, tetapi tidak bisa karena terlalu banyak orang berkerumun di
sekeliling-Nya, lagi pula badannyapendek. 4Karena itu dia larimendahului
orang banyak itu danmemanjat pohon ara, supaya dia bisa melihat Yesus—
yang akan melewati jalan di bawah pohon itu. 5 Ketika Yesus sampai di
tempat itu, Dia melihat ke atas dan berkata kepadanya, “Zakeus, segeralah
turun! Karena hari ini Allahmau supaya Akumenginap di rumahmu.”

6Dia segera turundari pohon itudandengansukacitadiamenerimaYesus
di rumahnya. 7Ketika melihat kejadian itu, semua orang bersungut-sungut
lalu berkata, “Ih! Dia akanmenginap di rumah orang berdosa.”*

8Tetapi berdirilah Zakeus dan berkata kepada Yesus, “Ya Tuhan, separuh
dari harta saya, akan saya berikan kepada orang-orang miskin. Siapa
saja yang saya tipu pajaknya, akan saya kembalikan kepadanya empat kali
lipat.”

9 Lalu waktu orang banyak itu masih mendengar, Yesus berkata
kepadanya, “Hari iniAllah sedangbekerjauntukmenyelamatkankamudan
keluargamu. Hari ini sudah nyata bahwa kamu juga keturunan Abraham!
10 Karena memang, Anak Manusia— yaitu Aku, diutus oleh Allah untuk
mencari danmenyelamatkan orang-orang yang tersesat.”

Perumpamaan tentang budak yang setia dan yang kurang setia✡
11 Di Yeriko, rombongan Yesus sudah dekat dengan kota tujuan mereka,

karena Yerusalem dekat dengan Yeriko. Tetapi banyak orang menyangka
bahwawaktuYesus tibadi Yerusalem,Dia akan segeramendirikankerajaan
Allah dan negeri Israel akan bebas dari penjajahan Roma. Oleh karena
§ 18:38 Keturunan Daud Secara harfiah, “Anak Daud.” Waktu orang buta itu memanggil Yesus
‘Keturunan Daud’, artinya bukan saja bahwa Yesus dari keluarga Daud. Karena sebelum Yesus
datang, nabi-nabi sudah bernubuat bahwa Raja Penyelamat akan datang dari keturunan Raja Daud.
Jadi semua orang Yahudi menyebutkan Raja Penyelamat sebagai ‘Keturunan Daud’. Karena nubuat
nabi-nabi itu,mereka juga berpikir, “Dia juga akanmenyembuhkan orang sakit dan buta.” Jadi orang
buta ini sudah tahu bahwa Yesus bukan orang biasa. Lihat Yes. 29:18-19; 35:4-6; 42:6-7. * 19:7
orang berdosa Lihat catatan di Luk. 3:12. ✡ 19:10 Mat. 25:14-30



Lukas 19:12 389 Lukas 19:27

itu, Dia menceritakan perumpamaan ini: 12 “Adalah seorang bangsawan
pergi jauh ke ibukota kerajaan untuk diangkat sebagai raja di wilayah-
nya. Sesudah itu dia akan kembali memerintah di sana. 13 Sebelum dia
berangkat, dia memanggil sepuluh orang budaknya dan memberikan satu
uang logam emas besar† kepada mereka masing-masing. Katanya kepada
mereka, ‘Sementara aku pergi, pakailah uang itu sebagai modal kalian
untuk berdagang.’ 14 Tetapi penduduk negeri itu benci kepada bangsawan
itu. Sesudah dia berangkat mereka mengirim beberapa orang utusan
kepada raja agung yang berencanamengangkat dia sebagai rajawilayah itu
untukmenyampaikan, ‘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 mereka masing-
masing tentang berapa keuntungan yang mereka dapat dari usaha dagang
mereka. 16 Budak yang pertama datang dan berkata, ‘Ya raja, saya mem-
ulai usaha dengan satu uang logam emas yang Tuan berikan itu. Saya
sudah menghasilkan sepuluh uang logam emas lagi.’ 17 Raja itu berkata
kepadanya, ‘Bagus! Kamuadalahbudak yangbaik! Karenadalam tanggung
jawab yang kecil kamu bisa dipercaya, maka kamu akan memerintah atas
sepuluh kota.’

18 “Kemudian budak yang kedua datang dan berkata, ‘Ya Raja, saya
memulai usaha dengan satu uang logam emas yang Tuan berikan itu. Saya
sudah menghasilkan lima uang logam emas lagi.’ 19 Raja itu berkata juga
kepadanya, ‘Kamu akanmemerintah atas lima kota.’

20 “Lalu budak yang lain datang dan berkata, ‘Ya Raja, inilah satu uang
logam emas yang Tuan berikan itu. Saya menyimpannya dalam sepotong
kain. 21Saya takut kepadaTuanRaja, karena Tuan adalah orang yang kejam
yangmengambil banyak dari usaha orang lain. Contohnya, Tuanmenuai di
tempat yang Tuan tidak pernah menanam, dan mengambil hasil di tempat
yang Tuan tidak pernahmenabur.’

22 “Raja itu berkata kepadanya, ‘Hei budak yang tidak berguna! Saya
akanmengadili kamu sesuai dengan apa yang kamu sendiri katakan. Kamu
sudah tahubahwasayaadalahorangyang “kejam”yangmengambil banyak
dari usaha orang lain. 23 Kalau begitu seharusnya kamu menabung uang
saya itu di bank, supaya waktu saya kembali, saya mendapat uang itu
ditambah dengan bunganya.’ 24 Lalu raja itu berkata kepada orang-orang
yang berdiri di dekatnya, ‘Ambil uang itu dari dia dan berikan kepada
budakku yangmenghasilkan sepuluh uang logam emas itu.’

25“Tetapi orang-orang ituberkatakepada raja itu, ‘Wah, TuanRaja, jangan
begitu! Orang itu sudahmempunyai sepuluh uang logam emas!’

26 “Jawab raja itu, ‘Saya sungguh-sungguh berkata kepada kalian: Setiap
orang yang setia mengusahakan apa yang diberikan Allah kepadanya akan
diberi lagi kepadanya. Tetapi kepada setiaporangyang tidak setiamengusa-
hakan apa yang diberikan kepadanya, apa yang masih ada padanya akan
diambil. 27 Tetapi sekarang tentang orang-orang yang benci kepadaku dan
yang tidakmenginginkan sayamenjadi raja: Bawalahmereka semuake sini
dan bunuhmereka di hadapan saya!’ ”

Yesus disambut di Yerusalem seperti seorang raja✡

† 19:13 uang logam emas besar Secara harfiah, “mina.” Satu mina uang Yunani sama dengan upah
seorang pekerja selama seratus hari. ✡ 19:27 Mat. 21:1-11; Mrk. 11:1-11; Yoh. 12:12-19
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28 Sesudah menyampaikan perumpamaan itu, Yesus berjalan di depan
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 mene-
mukan seekor keledai muda yang belum pernah ditunggangi orang dan
yang sedang terikat dekat rumah seseorang. Lepaskanlah ikatannya dan
bawalah ke sini. 31 Kalau seseorang bertanya, ‘Kenapa kalian melepaskan
ikatannya?’ jawablah dia, ‘Tuhanmembutuhkannya.’ ”

32 Lalu kedua utusan itu pun pergi dan menemukan tepat seperti apa
yang dikatakan-Nya kepada mereka. 33Ketika mereka sedang melepaskan
ikatan keledai itu, beberapa orang anggota keluarga yang punya keledai itu
bertanya kepadamereka, “Kenapa kalianmelepaskan keledai itu?”

34 Jawab mereka, “Tuhan membutuhkannya.” 35 Mereka menuntun
keledai itu danmembawanya kepada Yesus, lalu mereka berduamengalasi
punggung keledai itu dengan jubah-jubah mereka— kemudian membantu
Yesus naik ke atas punggungnya. 36 Dan orang banyak yang melihat Dia
menunggangi keledai itu dan berangkat ke Yerusalem terus menggelar
jubah-jubahmereka di sepanjang jalan yang dilewati oleh Yesus.

37 Ketika Yesus hampir tiba di Yerusalem— di jalan menurun pada Bukit
Zaitun, para murid-Nya dan semua orang banyak yang mengikut-Nya
bersukacita memuji Allah dengan suara keras. Mereka memuji Allah
karena semua keajaiban yang dilakukan Yesus yang sudah mereka lihat.
38Mereka berseru-seru,
“Biarlah TUHANmemberkati raja Israel yang baru ini!

Raja kita ini yang datangmewakili TUHAN!✡
Sekarang kita akan berdamai dengan TUHAN di surga!

Kemuliaan bagi TUHAN di tingkat surga yang tertinggi!”
39Beberapa orang Farisi di antara orang banyak itu berkata kepadaYesus,

“Guru, suruhlah para pengikutmu itu diam!”
40Tetapi jawab-Nya, “Akusungguh-sungguhberkatakepadakalian: Kalau

merekadiam,makabatu-batuyangadadi sepanjang jalan ini akanbersorak
dengan kata-kata yang sama.”

Yesusmeratapi kehancuran Yerusalem
41 Ketika Yesus semakin dekat dengan Yerusalem, Dia memandang kota

itu lalu meratapinya, 42 “Kasihan sekali, hai kalian penduduk Yerusalem!
Alangkah baiknya kalau hari ini kalian tahu caranya berdamai dengan
Allah, tetapi tidak mungkin kalian mengerti sekarang! 43 Karena akan
datangmasanya ketika paramusuh kalianmengepung kota ini, menimbun
tanah untuk memasuki temboknya, dan akan terus menyerang kalian dari
segala arah. 44Mereka akan membunuh seluruh penduduk kota kalian ini
dan menghancurkan semua tembokmu sampai rata dengan tanah, sampai
tidak akan ada batu yang tinggal tersusun. Hal itu akan terjadi karena
kalian tidakmenyadari artinya hari-hari yang sedang terjadi sekarang ini—
yaitu waktu Aku sebagai wakil Allahmengunjungi kalian.”

Yesus di teras RumahAllah✡
45 Lalu Yesus masuk ke teras Rumah Allah dan mengusir para pedagang

yang sedang berjualan di sana. 46Kata-Nya kepadamereka, “Di dalamKitab
Suci Allah berkata,
✡ 19:38 Mzm. 118:25-26 ✡ 19:44 Mat. 21:12-17; Mrk. 11:15-19; Yoh. 2:13-22
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‘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. Sedan-
gkan para imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan para pemimpin orang Yahudi
berusaha mencari cara untuk membunuh Dia. 48 Tetapi mereka tidak
menemukan cara apa yang bisa mereka lakukan, karena di sekeliling-Nya
selalu banyak orang sangat tertarik untuk mendengarkan setiap kata dari
ajaran-Nya.

20
Yesus ditanya tentang hak-Nya untuk mengubahkan kebiasaan orang

Yahudi✡
1 Ketika Yesus sedang menyampaikan ajaran-Nya dan memberitakan

Kabar Baik tentang kerajaan Allah kepada orang banyak di teras Rumah
Allah, datanglah kepada-Nya para imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan para
pemimpin orang Yahudi. 2 Mereka bertanya kepada-Nya, “Coba katakan
kepada kami: Siapa yang memberikan hak kepadamu untukmengajar dan
mengubah kebiasaan-kebiasaan kami? Atas nama siapa kamu melakukan
semua hal itu?”

3 Jawab-Nya kepadamereka, “Aku jugamaumenanyakan sesuatu kepada
kalian. Coba kalian jawab pertanyaan-Ku ini: 4 Siapa yang memberikan
hak kepada Yohanes Pembaptis untuk membaptis? Apakah Allah yang
memberikannya,* atau dia bekerja atas kemauannya sendiri?”†

5 Lalu mereka membicarakan hal itu di antara mereka sendiri, “Kalau
kitamengatakan, ‘Dari Allah,’ maka dia akan berkata, ‘Kalau begitu, kenapa
kalian tidak percaya kepada Yohanes?’ 6 Tetapi kalau kita berkata, ‘Dia
bekerja atas kemauannya sendiri,’ maka semua orang ini akan melempari
kita dengan batu! Karena mereka yakin Yohanes adalah seorang nabi.”
7 Jadi akhirnyamerekamenjawab, “Kami tidak tahu.”

8 Lalu Yesus berkata kepada mereka, “Kalau begitu Aku juga tidak akan
mengatakan kepada kalian Siapa yang memberikan hak kepada-Ku untuk
melakukan hal-hal itu.”

Perumpamaan yang menunjukkan bahwa orang Yahudi selalu menolak
utusan-utusan Allah✡

9 Yesus menceritakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Kata-
Nya, “Pada suatu hari seorang pemilik tanah menyuruh hamba-hambanya
menanam pohon anggur di dalam kebun anggurnya yang besar. Kemudian
dia menyewakan kebunnya itu kepada beberapa orang petani, lalu dia
bersamaparahambanyapergi kenegeri lainuntukwaktuyang cukup lama.
10 Ketika musim panen anggur sudah tiba, pemilik kebun itu menyuruh
salah satu hambanya pergi menagih hasil kepada para petani itu, supaya
mereka memberikan hasil kebun yang menjadi bagian pemilik itu. Tetapi
setibanya di sana, para petani itu memukuli si hamba itu, mengusirnya,
lalu dia pulang dengan tangan kosong. 11 Kemudian pemilik kebun itu
menyuruh hambanya yang lain. Tetapi sekali lagi mereka mencaci maki
dan memukulinya, mengusirnya, lalu dia pulang dengan tangan kosong.
12 Lagi-lagi pemilik kebun itu menyuruh hambanya yang ketiga. Tetapi

✡ 19:46 Yes. 56:7 ✡ 19:46 Yer. 7:11 ✡ 20: Mat. 21:23-27; Mrk. 11:27-33 * 20:4 Allah Di sini
dan ayat 5, secara harfiah, “dari surga.” † 20:4 atas kemauannya sendiri Di sini dan ayat 6, secara
harfiah, “dari manusia.” ✡ 20:8 Mat. 21:33-46; Mrk. 12:1-12
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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 akanmengutus anakku satu-satunya— yang sangat kukasihi.
Mungkin mereka akan menyegani dan menghormati anakku sendiri.’
14 Tetapi ketika para petani itu melihat anak pemilik kebun itu datang,
mereka berkata satu sama lain, ‘Lihat! Yang datang ini adalah anaknya
sendiri! Dia yang akan menjadi ahli waris kebun ini kalau bapaknya
sudah meninggal. Mari kita bunuh dia, supaya kebun ini menjadi milik
kita!’ 15 Lalu mereka menyeret anaknya itu keluar dari kebun itu dan
membunuhnya.

“Jadi coba pikir: Kalau sudah begitu, apa lagi yang akan diperbuat oleh
pemilik kebun itu kepada mereka? 16 Tentu dia sendiri yang akan datang
dan membunuh para petani itu. Lalu dia akan menyewakan kebunnya itu
kepada petani-petani yang lain.”
Lalu orang-orang yang sedang mendengarkan Yesus itu berkata, “Wah!

Jangan sampai hal itu terjadi!” 17 Tetapi Yesus memandangi mereka dan
berkata, “Kalau begitu, coba kalian artikan ayat dari Kitab Suci ini,
‘Batu yang dianggap tidak berguna oleh tukang-tukang bangunan

sudah dijadikan Allah sebagai batu fondasi yang terutama.’✡
18Dan Aku berkata kepada kalian: Setiap orang yang tersandung pada batu
itu akan hancur. Dan setiap orang yang tertimpa batu itu akan hancur
lebur.”

19 Lalu para ahli Taurat dan para imam kepala yang sedang menden-
garkan Yesus menyadari bahwa melalui perumpamaan itu Yesus sudah
berkata, “Kalian pemimpin Yahudi seperti para petani yang jahat itu!” Oleh
karena itu, mereka ingin menangkap Yesus pada saat itu juga. Tetapi
mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak yangmengagumi
Yesus itu bisa marah dan langsung bertindak terhadapmereka.

Para pemimpin Yahudi berusaha membujuk Yesus supaya melawan pe-
merintahan Roma✡

20 Karena itu para pemimpin Yahudi mengawasi Yesus dengan baik,
karena mereka berencana memikat Dia untuk berkata sesuatu yang
melawan pemerintahan Roma. Jadi mereka mengirim beberapa orang
mata-mata yang menyamar sebagai orang baik untuk mengajukan beber-
apa pertanyaan kepada-Nya. Kalau jawaban Yesusmelawan pemerintahan
Roma, mereka berencana langsung menangkap dan menyerahkan Dia ke
dalam kuasa gubernur yang ditugaskan oleh pemerintah Roma. 21 Mata-
mata itu berkata kepada-Nya, “Guru, kami tahu bahwa semua ajaran dan
perkataan Bapak selalu benar. Bapak tidak takut pendapat siapa pun tetapi
selalu mengajar dengan jujur tentang apa yang Allah kehendaki untuk kita
lakukan. 22 Jadi, pertanyaan kami: Menurut Hukum Taurat, bolehkah kita
membayar pajak kepada pemerintah Roma atau tidak?”

23TetapiYesusmenyadaribahwamerekamempunyai rencana jahat. Lalu
Dia berkata kepada mereka, 24 “Coba tunjukkan satu keping uang perak
yang biasa dipakai untukmembayar pajak.” Waktumerekamenunjukkan-
nya kepada-Nya, Dia bertanya, “Ukiran muka siapa yang ada di sini? Dan
nama siapa yang tertulis di sini?”
Jawabmereka, “Raja Roma.”

✡ 20:17 Mzm. 118:22; 1Ptr. 2:4, 7 ✡ 20:19 Mat. 22:15-22; Mrk. 12:13-17
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25 Lalu kata-Nya kepada mereka, “Kalau begitu, apa yang perlu kamu
berikan kepada raja, berikanlah! Dan apa yang perlu kamuberikan kepada
Allah, berikanlah!”

26 Jadi mata-mata itu tidak berhasil menjebak-Nya melalui kata-kata-
Nya di hadapan orang banyak itu. Semua mereka begitu terheran-heran
mendengar jawaban-Nya itu sehinggamerekamenjadi diam saja.

Orang-orang dari kelompok Saduki bertanya tentang kehidupan kembali
sesudah kematian✡

27 Beberapa anggota kelompok Saduki‡ juga mendatangi Yesus. (Kelom-
pok Saduki percaya bahwa setiap orang yang sudah mati tidak akan hidup
kembali.) Lalu mereka bertanya kepada-Nya, 28 “Guru, Musa menuliskan
peraturan ini untuk kita, ‘Kalau seorang suami mati dan belum mempun-
yai anak, maka saudaranya hendaklah kawin dengan jandanya itu untuk
meneruskan keturunan bagi saudaranya yang meninggal itu.’✡ 29 Adalah
tujuh orang bersaudara. Laki-laki yang pertama menikah dengan seorang
perempuan, lalu dia meninggal dan tidak mempunyai anak. 30 Kemudian
saudara yang kedua mengawini janda abangnya itu, dan dia mati juga.
31 Lalu saudara yang ketiga mengawini dengan janda abangnya itu, dan
hal yang sama terjadi juga kepadanya. Begitu terus terjadi sampai kepada
saudara yang ketujuh. Semuamerekamati dan tidakmempunyai anak dari
janda itu. 32 Akhirnya janda itu juga mati. 33 Jadi, kalau memang benar
orang-orang yang sudahmati akan dihidupkan kembali, lalu janda itu akan
disebut istri siapa? Karena ketujuh bersaudara itu sudah pernahmenikahi
perempuan itu.”

34 Kata Yesus kepada mereka, “Orang-orang di zaman ini memang
menikahi dan dinikahi. 35 Di dalam zaman yang akan datang tidaklah
seperti itu. Karena orang-orang yang dianggap layak untuk memperoleh
hidup yang selama-lamanya tidak akan menikah dan dinikahi. 36Mereka
juga tidak bisamati lagi, karenamereka akan hidup selamanya seperti para
malaikat. Mereka juga dianggap anak-anak Allah, karena Dia yang sudah
membangkitkanmereka.

37 “Tetapi 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
orangmati tidak lagi di dunia, di hadapan Allahmerekamasih tetap hidup.
Karena di hadapan-Nya semua orang tetap hidup.”

39 Lalu beberapa ahli Taurat berkata, “Guru, jawabanmu tepat sekali!”
40 Dan sesudah itu, tidak ada lagi orang yang berani menguji Dia dengan
pertanyaan seperti itu.

Yesusmenunjukkan bahwaDia bukan hanya keturunan Daud✡
41Yesus berkata kepadamereka, “Kenapa selalu diajarkan bahwa Kristus

akan datang sebagai keturunan Daud? 42 Karena Daud sendiri berkata di
dalam kitabMazmur,
‘TUHAN Allah berkata kepada Tuhan Penguasa hidupku,
✡ 20:26 Mat. 22:23-33; Mrk. 12:18-27 ‡ 20:27 kelompok Saduki Kebanyakan anggota kelompok
Saduki adalah pemimpin agama Yahudi, dan kebanyakan sebagai imam. Mereka hanya percaya
kepada kelima buku pertama dalam Perjanjian Lama yang ditulis oleh Musa: Kejadian, Keluaran,
Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Lihat Kis. 23:8. ✡ 20:28 Ul. 25:5 ✡ 20:37 Kel. 3:6 ✡ 20:40
Mat. 22:41-46; Mrk. 12:35-37
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“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’. Kalaubegitu, kenapa selaludiajarkanbahwaRaja Penyelamat
hanya berasal dari keturunan Daud?”

Yesusmengajarkan untuk janganlahmencontoh para ahli Taurat✡
45 Sementara orang banyak masih mendengarkan Yesus, Dia berkata

kepada para murid-Nya, 46 “Hati-hatilah! Janganlah kalian mencontoh
para ahli Taurat. Mereka senang berjalan-jalan dan pamer diri di tempat
umum dengan memakai baju bagus. Dan waktu berjalan di pasar, mereka
senang waktu orang-orang memberi salam kepada mereka dengan penuh
hormat. Dan juga di rumah-rumah pertemuan atau di pesta-pesta makan,
mereka suka duduk di kursi-kursi yang paling depan. 47 Tetapi mereka
juga biasa menipu janda-janda dengan memakai alasan seperti ini, ‘Saya
akan membantumu mengurus harta suamimu yang sudah mati.’ Tetapi
sebenarnya mereka hanya pura-pura membantu karena mau mencuri
banyak dari harta itu. Dan untuk menutupi kejahatan mereka itu, mereka
berdoapanjang-panjangdi rumahpertemuansupayaorangberpikirbahwa
mereka orang baik. Akibat dari perbuatan seperti itu, Allah pasti akan
memberi hukuman yang sangat berat kepadamereka.”

21
Seorang jandamiskin yangmemberikan semua uangnya kepada Allah✡

1 Ketika Yesus berada di teras Rumah Allah, Dia memperhatikan orang-
orang kaya yang memasukkan uang persembahan ke dalam kotak persem-
bahan. 2Dia juga memperhatikan seorang janda miskin memasukkan dua
keping uang logam yang nilainya paling rendah. 3 Lalu Yesus berkata,
“Aku berkata sungguh-sungguh kepada kalian: Persembahan jandamiskin
ini nilainya lebih besar dari persembahan semua orang yang lain ini!
4 Karena semua orang ini memberi sebagian kecil dari harta mereka yang
berlebihan, sedangkan janda yang sangat miskin ini memberi semua mi-
liknya. Tidak ada lagi sesuatu padanya yang bisa dipakai untuk membeli
makanan.”

Yesusmengajar tentang akhir zaman✡
5Padawaktu itu ada beberapa orang berbicara tentang kompleks Rumah

Allah. Mereka kagum melihat batu-batu bangunan yang besar dan bagus,
dan barang-barang persembahan yang menghiasi bangunan itu. 6 Lalu
Yesus berkata kepadamereka, “Waktunya akandatangdimana semuayang
kalian lihat ini akan dirobohkan— sampai tidak ada satu batu pun yang
masih tersusun di atas batu yang lain.”

7 Lalu mereka bertanya kepada-Nya, “Guru, kapan hal-hal itu akan ter-
jadi? Dan apa tandanya kalau hal-hal itu akan segera terjadi?”

8 Lalu Yesus menjawab, “Hati-hatilah, jangan sampai kalian ikut tertipu!
Karena banyak orang akan muncul dan berkata, ‘Akulah Kristus, dan
akhir zaman akan segera terjadi!’ Janganlah kalian menjadi pengikut
mereka. 9 Dan janganlah kalian takut kalau kalian mendengar berbagai
berita peperangan dan kerusuhan. Karena semua itu harus terjadi terlebih

✡ 20:43 Mzm. 110:1 ✡ 20:44 Mat. 23:1-36; Mrk. 12:38-40; Luk. 11:37-54 ✡ 21: Mrk. 12:41-44
✡ 21:4 Mat. 24:1-14; Mrk. 13:1-13
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dahulu, tetapi bukan hal itu saja yang menunjukkan bahwa sudah masuk
zaman akhir dunia.”

10 Lalu Yesus berbicara lagi, “Akan terjadi perang antar suku dan antar
negara. 11 Dan nanti di mana-mana akan terjadi juga gempa bumi dan
bahaya kelaparan. Bencana-bencana yang hebat dan tanda-tanda yang
dahsyat akan terjadi di langit.

12 “Tetapi sebelum semuanya itu terjadi, orang-orang akan menangkap
dan menganiaya kalian. Dan ada dari antara kalian yang akan diadili di
rumah-rumah pertemuan orang Yahudi, dan ada yang akan dipenjarakan.
Dan oleh karena kalian percaya kepada-Ku, ada dari antara kalian yang
akan diseret dan diperhadapkan kepada raja-raja dan para penguasa.
13 Kejadian-kejadian itu merupakan kesempatan yang diberikan TUHAN
bagimu supaya kamu bersaksi tentang Aku kepada mereka. 14Oleh karena
itu, sebelum kamu diadili di dalam ruang pengadilan, janganlah kamu
kuatir dengan berkata, ‘Apa yang harus saya katakan untukmembela diri?’
15 Karena Aku sendiri yang akan memampukan kamu untuk berbicara
dengan kata-kata yang bijak, sehingga para orang-orang yang memusuhi
kalian tidak bisa menentang dan membantah apa yang kamu katakan.
16 Bahkan orang tua, saudara-saudari, keluarga dan sahabat-sahabatmu
akan mengkhianati kamu. Dan dari antara kalian akan ada banyak yang
merekabunuh. 17Dankemanasajakalianpergi, akanadaorang-orangyang
membenci kalian karenakalianpercayakepada-Ku. 18Biarpunmerekabisa
membunuh tubuhmu, tetapi sebenarnya mereka tidak bisa berbuat apa-
apa kepada kalian. Bahkan sehelai rambutmu pun tidak akan ada yang
hilang! 19 Dengan tetap bertahan dalam kesusahan itu, maka kalian akan
memperoleh hidup yang selama-lamanya.”

Kota Yerusalem akan hancur✡
20 “Waktu kalian melihat Yerusalem dikepung oleh para tentara, ke-

tahuilah bahwa sudah tiba waktunya untuk kota itu dihancurkan. 21 Pada
waktu itu, kalian yang masih di provinsi Yudea harus melarikan diri ke
pegunungan. Dan kalian yang ada di dalam kota Yerusalem harus segera
keluar dari kota itu. Dan kalian yang ada di luar kota, janganlah ma-
suk kembali. 22 Karena itulah waktunya Allah akan membalas kejahatan
bangsa ini, supaya semua yang ditulis oleh para nabi tentang hukuman itu
dipenuhi. 23 Pada waktu bencana itu terjadi, kasihan sekali ibu-ibu hamil
dan yangmenyusui! Mereka akan sangatmenderita karena sulitmelarikan
diri. Kesusahan besar akan menimpa seluruh penduduk negeri ini, karena
TUHANakanmenunjukkankemarahan-Nya terhadapbangsa ini. 24Banyak
yang akan dibunuh dengan pedang, dan banyak juga yang dibawa sebagai
tawananke segala negeri orangbukanYahudi. Lalu bangsa-bangsa itu akan
menguasai Yerusalem sampai waktu yang sudah ditentukan oleh TUHAN
bagi mereka berakhir.”

Yesusmengajar tentang kedatangan-Nya kembali dari surga✡
25 “Akan ada berbagai keajaiban pada matahari, bulan, dan bintang-

bintang. Dan seluruh bangsa di dunia ini akan takut dan bingung
menghadapi gelora ombak laut yang akan berbunyi besar seperti guntur.
26Orang-orang akan sangat ketakutan karena kuatir terhadap semua yang
terjadi di atasbumi ini, karenaparapenguasa rohani yangmengaturbenda-
benda di langit akan menjadi kacau-balau. 27Kemudian manusia di dunia
akanmelihatAku—AnakManusia, datangdalamawandenganpenuhkuasa
✡ 21:19 Mat. 24:15-21; Mrk. 13:14-19 ✡ 21:24 Mat. 24:29-35; Mrk. 13:24-31
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dandengan sinar kemuliaanyang sangat bercahaya. 28Danpadawaktuhal-
hal itu mulai terjadi, bangkitlah dan kuatkanlah hati kalian, karena Allah
segera akanmenyelamatkan kalian!”

29Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini: “Perhatikanlah po-
hon ara dan pohon apa saja. 30 Ketika kalian melihat pohon-pohon itu
sudah mulai bertunas, kalian sendiri mengetahui bahwa musim panas
sudah dekat. 31Demikian juga, kalau kamumelihat tanda-tanda itu terjadi,
ketahuilah bahwa waktunya Allah mendirikan kerajaan-Nya di dunia ini
sudah dekat.

32 “Apa yang Aku katakan ini benar: Semua tanda itu akan terjadi semen-
tara orang-orang zaman ini masih hidup. 33 Hal-hal ini pasti akan terjadi
semua. Langit dan bumi akan hilang, tetapi ajaran-Ku tetap akan berlaku
untuk selama-lamanya.”

Bersiap-siaplah selalu
34 “Berjaga-jagalah! Jangan sampai kamu terlalu asyik dengan pesta

pora dan mabuk-mabukan, dan jangan sampai kamu terus kuatir tentang
kebutuhan hidup sehari-hari, supaya pada saat hari terakhir kamu tidak
sampai terperangkap! 35 Karena hari terakhir itu akan datang tiba-tiba
menimpa semua orang di bumi ini. 36 Jadi tetaplah berjaga-jagalah! Dan
berdoalah selalu supaya kamumampu bertahan dan bisa lolos dari semua
hal tersebut yang akan terjadi, supaya kamu bisa menyambut kedatangan-
Ku dengan bersukacita dan tanpamalu.”

37 Setiap hari pada minggu itu Yesus menyampaikan ajaran-Nya di teras
Rumah Allah, dan malam harinya Dia pergi bermalam di Bukit Zaitun.
38 Lalu pagi-pagi sekali semua orang banyak sudah bangun dan datang di
teras Rumah Allah untukmendengarkan ajaran-Nya.

22
Para pemimpin Yahudi berencanamembunuh Yesus✡

1 Ketika Perayaan Paskah* sudah dekat, 2 secara diam-diam para imam
kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk bisa membunuh Yesus
tanpa diketahui oleh orang banyak. Tetapi mereka takut kepada orang
banyak, karena orang banyak yang senang kepada Yesus bisa langsung
bertindak terhadapmereka.

Yudasmenjual Yesus
3 Lalu iblis menguasai hati Yudas yang dari kampung Kariot— yaitu

salah satu dari kedua belas murid Yesus. 4 Karena itu dia menemui
imam-imam kepala dan para kepala pengawal Rumah Allah untuk mem-
bicarakan tentang bagaimana caranyamenyerahkanYesus kepadamereka.
5Mereka senang sekali mendengarkan hal itu, lalu mereka sepakat untuk
memberikan sejumlah uang kepadanya. 6 Yudas pun setuju dan mencari
kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka— tanpa
diketahui oleh orang banyak.

Persiapan Paskah✡

✡ 22: Mat. 26:1-5, 14-16;Mrk. 14:1-2, 10-11; Yoh. 11:45-53 * 22:1 PerayaanPaskah Secaraharfiah,
“Paskah dan Perayaan Roti Tanpa Ragi,” di mana kata-kata itu menerjemahkan satu kata saja dalam
bahasa Yunani. Perayaan Roti Tanpa Ragi dimulai pada Hari Raya Paskah dan berlangsung selama
delapan hari— di mana ada dua kali Hari Sabat. Kedua perayaan dirayakan secara bersama. Lihat
Kel. 12 dan catatan di Luk. 22:16. ✡ 22:6 Mat. 26:17-25; Mrk. 14:12-21; Yoh. 13:21-30
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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 perja-
muan Paskah bagi kita.”

9Dan mereka pun bertanya, “Di manakah Bapa mau kami menyiapkan-
nya?”

10 JawabYesus, “Begitu kalianmemasuki Yerusalem, kalian akan bertemu
dengan seorang budak laki-laki yang membawa kendi berisi air. Ikutilah
dia sampai ke rumah yang dia masuki. 11 Lalu katakanlah kepada pemilik
rumah itu, ‘Bapak, Guru kami menanyakan kepada Bapak: Di manakah
tempatnya Aku dan murid-murid-Ku makan makanan Paskah?’ 12 Lalu
orang itu akan menunjukkan satu ruangan besar di lantai atas yang sudah
lengkap dengan meja dan perabot lain. Di situlah kalian siapkan makanan
untuk perjamuan Paskah bagi kita.”

13Maka Petrus dan Yohanes pergi ke Yerusalem, dan mereka mendapati
tepat seperti yang sudah dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka
menyiapkanmakanan Paskah di situ.

Yesusmemberikanmakanan untukmengenang tubuh dan darah-Nya✡
14 Ketika tiba waktunya, Yesus dan para murid-Nya— yang juga dise-

but para rasul-Nya, duduk bersama untuk merayakan perjamuan Paskah.
15 Kata-Nya kepada mereka, “Aku sudah rindu sekali kita bisa sama-sama
merayakan perjamuan Paskah ini sebelum tiba waktunya Aku hadapi
penderitaan-Ku. 16Oleh karena itu, Aku sungguh-sungguh berkata kepada
kalianbahwaAku tidakakanmakanperjamuanPaskah lagi sampaiarti dari
perayaan ini menjadi nyata di dalam kerajaan Allah.”‡

17LaluDiamengambil cawanberisi anggurdanmengucap syukurkepada
Allah atasnya. Kemudian Dia berkata, “Ambillah dan bagikanlah ini di
antara kalian. 18 Karena Aku sungguh-sungguh berkata kepada kalian
bahwa sesudah ini, Aku tidak akan minum air anggur lagi sampai Allah
mendirikan kerajaan-Nya dengan nyata di bumi.”

19 Kemudian Dia mengambil roti dan bersyukur kepada Allah atas roti
itu. Lalu Diamenyobek-nyobek roti itu danmemberikannya kepadamurid-
murid-Nya sambil berkata, “Inilah tubuh-Ku yang dikurbankan kepada
Allah demi kalian. Lakukanlah seperti ini untukmengenang Aku.”

20 Sesudah mereka makan, Yesus melakukan hal yang sama lagi dengan
cawan yang berisi anggur. Ketika Dia memberikannya kepada mereka Dia
† 22:7 Paskah Secara harfiah, “Perayaan Roti Tanpa Ragi.” Lihat catatan di Luk. 22:1. ✡ 22:13
Mat. 26:21-30; Mrk. 14:18-26; Yoh. 13:21-26; 1Kor. 11:23-25 ‡ 22:16 Paskah … menjadi nyata di
dalam kerajaan Allah Paskah dalam bahasa Yahudi berarti “lewat.” Pada perayaan Paskah orang
Yahudi mengingat waktu malaikat penghukum melewati rumah-rumah suku Israel dan masuk ke
dalam setiap rumah orang Mesir untuk membunuh setiap anak pertama mereka. Sesudah melihat
keajaiban terakhir yang mengerikan itu, maka raja Mesir menyuruh orang Israel keluar dari Mesir.
(Kel. 2:1-51) PadamalamPerayaanPaskahyangpertamadiMesir, orang-orang Israel sudahmembuat
tanda dengan mengolesi darah domba pada pintu rumah mereka masing-masing. Yesus bagaikan
domba Paskah untuk kita. Sebagaimana malaikat penghukummelewati rumah-rumah orang Israel
di Mesir, begitu juga kita diselamatkan dari hukum Allah akibat dosa-dosa kita karena darah Yesus.
Waktu orang Israel makan domba Paskah, menurut peraturan Musa tulang domba itu tidak boleh
dipatahkan. 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.



Lukas 22:21 398 Lukas 22:34

berkata, “Air anggur ini menyatakan perjanjian yang baru antara Allah
danmanusia— di mana darah kematian-Ku yang ditumpahkan demi kalian
menjadi tanda bahwa perjanjian itu sudah resmi.

21 “Tetapi perhatikanlah! Orang yang akan menyerahkan Aku kepada
orang-orang yang memusuhi-Ku, sekarang dia sama-sama duduk dengan
Aku di meja ini. 22Memang Aku— sebagai AnakManusia, akanmati seperti
yang sudah ditetapkan Allah, tetapi celakalah orang yang menyerahkan
Aku kepada orang-orang yangmemusuhi-Ku!”

23Kemudianparamurid-Nya sangatmarahdanmulai bertanya satu sama
lain, “Siapakah di antara kita yang sampai hati melakukan hal itu?!”

Pemimpin hendaklah seperti pelayan
24 Lalu mereka bertengkar satu sama lain tentang siapa murid yang

nomor satu di antara mereka. 25 Oleh karena itu Yesus berkata kepada
mereka, “Di dunia ini setiap raja dan setiap penguasa lainnya senang
untukmenindas danmemperbudak rakyatnya. Danwalaupun seorang raja
menindas rakyatnya, tetapi rakyatnya harus selalumenyebut 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. 27Coba pikirkan contoh ini: Di dalam
suatu ruangan ada dua orang. Orang yang kesatu sedang melayani makan
orang yang kedua di meja. Dari antara mereka berdua, siapa yang lebih
penting? Yangdudukdimeja—bukan?! Tetapi ingatlah teladan-Kudi antara
kalian: Aku berbuat segala sesuatu seperti pelayan.

28 “Kalianlah yang sudah berdiri teguh bersama-Ku dalam segala kesusa-
han yangAku sudah alami. 29Oleh karena itu, Aku akanmemberikan kuasa
kepada kalian untuk memerintah bersama Aku di dalam kerajaan yang
diberikan Bapa kepada-Ku. 30 Jadi kalian akanmakan danminumbersama-
Ku di dalamkerajaan-Ku, dan setiap kalian akan duduk di atas takhta untuk
memerintah bersama-Ku di atas kedua belas suku Israel.”§

Petrus akanmenyangkal Yesus✡
31Lalu Yesus berkata kepada Petrus, “Simon, Simon, dengarlah baik-baik!

Iblis sudah minta izin kepada Allah untuk mencobai kalian semua dengan
cara seperti petani memisahkan gandumdari kulitnya. 32Tetapi Aku sudah
mendoakanmu, Simon, supaya kamu tetap yakin kepada-Ku. Dan sesudah
ujian ini—ketika kamu sudahkembali percaya kepada-Ku, hendaklah kamu
menguatkan keyakinan saudara-saudarimu.”

33 Lalu Petrus berkata kepada-Nya, “Tetapi Tuhan, saya akan tetap ikut
Engkau— sekalipun sayamasuk penjara ataumati dibunuh bersama-Mu.”

34TetapiYesusberkata, “Petrus, Akusungguh-sungguhberkatakepadamu
bahwapagi-pagi sebelumayamberkokok, kamusudah tigakalimenyangkal
Aku.”

Bersiaplahmenghadapi kesulitan

§ 22:30 memerintah … kedua belas suku Israel Secara harfiah, “mengadili kedua belas suku Israel.”
Kemungkinan besar artinya ‘kedua belas suku Israel’ di sini meliputi semua umat Allah yang masuk
kerajaan Allah— berarti termasuk orang dari bangsa apapun. (Gal. 3:26-29; 6:16; Luk. 13:29)
Demikian juga, kemungkinan besar ‘mengadili’ dalam ayat ini berarti lebih dari menyelesaikan
perkara saja, tetapi memerintah bersama Kristus dalam kerajaan Allah. ✡ 22:30 Mat. 26:31-35;
Mrk. 14:27-31; Yoh. 13:36-38
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35 Kemudian Yesus berkata kepada para murid-Nya, “Coba kalian ingat
kembaliwaktuAkumengutus kalian pergimemberitakanKabarBaik 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 kamumem-
bawanya. Dan kalau kamu tidak mempunyai pedang, hendaklah kamu
membelinya— sekalipun kamu harus menjual jubahmu supaya bisa memi-
likinya. 37 Karena Aku sungguh-sungguh berkata kepada kalian bahwa
sekarang ini sedang ditepati nubuatan para nabi tentang Aku. Semua harus
terjadi sesuai dengan yang dinubuatkan tentang Aku— termasuk nubuatan
yang ini:
‘Orang itu akan diperlakukan sebagai seorang penjahat.’ ”✡

38Lalumereka berkata, “Ya Tuhan, lihatlah! Di sini ada dua pedang.”
Maka kata-Nya, “Cukuplah.”
Yesus berdoa sendirian di taman Getsemani✡

39 Lalu seperti kebiasaan Yesus, Dia dan para murid-Nya meninggalkan
Yerusalem dan pergi ke Bukit Zaitun. 40 Sesudah tiba di tempat itu, Dia
menyuruh mereka seperti ini, “Berdoalah supaya kalian masing-masing
tidak berbuat dosa ketika dicobai oleh iblis.”

41 Kemudian Yesus pergi sedikit jauh dari mereka kira-kira sejauh tiga
puluhmeter. Di situlahDia sujudberdoa, kata-Nya, 42“YaBapa! Akumohon,
kalau Bapamau, janganlah biarkanAkumenjalani penderitaan ini!* Tetapi
janganlah terjadi menurut kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mu sajalah
yang jadi.” 43 Lalu malaikat dari surga menampakkan dirinya kepada
Yesus dan menguatkan-Nya. 44 Dan karena beratnya penderitaan-Nya,
Yesus semakin bersungguh-sungguh berdoa sampai keringat-Nya seperti
gumpulan-gumpulandarahbesaryangmeneteske tanah. 45Sesudahselesai
berdoa, Dia berdiri dan kembali kepada para murid-Nya dan mendapati
mereka sedang tidur. Mereka sangat sedih, jadi sulit bagi mereka tahan
kantuk. 46Lalu kata-Nya kepadamereka, “Kenapa kalian tidur?! Bangunlah
dan berdoalah supaya kalian masing-masing tidak berbuat dosa ketika
dicobai oleh iblis.”

Yesus ditangkap✡
47 Waktu Yesus masih berbicara, datanglah orang banyak, dan Yudas—

salah satu dari kedua belas murid-Nya, berjalan di depan mereka sebagai
penunjuk jalan. Dia mendekati Yesus untukmemeluk-Nya.†

48 Tetapi kata Yesus kepadanya, “Yudas! Kenapa kamu mengkhianati
Aku dengan pelukanmu!” 49 Ketika para murid yang lain melihat apa
yang sedang terjadi, mereka berkata, “Tuhan, kami siap melawan mereka
dengan pedang!” 50Lalu salah satu dari murid-murid itumenyerang 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.

✡ 22:37 Yes. 53:12 ✡ 22:38 Mat. 26:36-46; Mrk. 14:32-42 * 22:42 janganlah … menjalani
penderitaan Secara harfiah, “jauhkanlah cawan ini daripada-Ku.” ✡ 22:46 Mat. 26:47-56; Mrk.
14:43-50; Yoh. 18:3-11 † 22:47 memelukDi sini dan di ayat berikut, Secara harfiah, “mencium.” Ini
cara yang wajar di antara orang Yahudi untuk bersalaman. ✡ 22:50 Yoh. 18:10
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52Kemudian Yesus berkata kepada imam-imam kepala, para kepala pen-
gawal Rumah Allah, dan para pemimpin orang Yahudi yang datang untuk
menangkap-Nya, “Kalian pikir Aku ini orang jahat— kah?!— sehingga kalian
harus membawa pedang dan tongkat kayu ke sini! 53 Padahal setiap hari
Aku berada di antara kalian di teras Rumah Allah. Kenapa kalian tidak
berani menangkap Aku di situ?! Tetapi memang waktu yang gelap ini
cocok bagi kalian, karena 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 sudahmenyalakanapi di tengah-tengahhalamanrumah itu,
dan mereka duduk menghangatkan badan di sekelilingnya. Maka Petrus
juga duduk di situ di antara mereka. 56 Seorang pembantu perempuan
melihat Petrus duduk dekat api. Dia memandangi Petrus, lalu berkata,
“Orang ini juga pengikut Yesus.”

57 Tetapi Petrus menyangkalnya, katanya, “Ibu, saya tidak kenal orang
itu.” 58 Tidak lama kemudian seorang laki-laki melihat Petrus dan berkata,
“Kamu juga pengikut orang itu.”
Tetapi Petrus berkata, “Bukan, Pak!”
59Kira-kira satu jam kemudian, seorang yang lain berkata dengan yakin,

“Sungguh, orang ini adalah pengikut Yesus, karena dia juga orang Galilea.”
60 Tetapi Petrus berkata, “Pak, saya tidak mengerti maksud Bapak.” Saat

itu juga— ketika dia masih berbicara, ayam pun berkokok. 61 Lalu Tuhan
Yesus berbalik memandang Petrus. Maka teringatlah dia tentang apa yang
dikatakan Tuhan kepadanya, “Pagi-pagi sebelum ayam berkokok, kamu
sudahmenyangkalAku tiga kali.” 62LaluPetrus keluar dari halaman rumah
itu danmenangis dengan sangat sedih.

Para pengawal Rumah Allahmempermainkan Yesus✡
63 Lalu para pengawal Rumah Allah yang menahan Yesus memper-

mainkan Dia dengan mengejek dan memukul Dia. 64 Mereka menutup
muka-Nya dengan kain lalu berulang-ulang berkata, “Kalau kamu betul-
betul nabi, katakanlah siapa yang memukulmu.” 65Dan masih banyak lagi
kata-kata yangmereka ucapkan untukmencaci maki Dia.

Yesus dibawamenghadap sidangMahkamahAgama orang Yahudi✡
66 Pada pagi harinya berkumpullah para anggota Mahkama Agama—

termasuk para pemimpin Yahudi, imam-imamkepala, dan para ahli Taurat.
Lalu Yesus dibawamenghadapmereka.

67Mereka berkata, “Katakan kepada kami: Apakah betul kamu ini Kris-
tus?”‡
Lalu jawab Yesus, “Kalau Aku berkata bahwa Aku adalah Kristus, kalian

tidak akan percaya. 68 Begitu juga kalau Aku bertanya sesuatu kepada
kalian, kalian juga tidak akan menjawab Aku. 69 Tetapi tidak lama lagi,
Anak Manusia— yaitu Aku, akan duduk di tempat yang paling terhormat di
samping Allah YangMahakuasa— yaitu di sebelah kanan-Nya.”✡

✡ 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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70 Lalu mereka semua berkata, “Kalau begitu, kamu ini benar Anak
Allah?”
Jawab Yesus kepadamereka, “Demikianlah, seperti yang kalian katakan.”
71Kemudianmereka semua berkata, “Kita tidak perlumencari saksi yang

lain lagi! Karena dia sendiri yang sudah mengakuinya barusan, dan kita
sendiri langsungmendengarnya!”

23
Gubernur Pilatusmemeriksa Yesus✡

1 Kemudian seluruh anggota sidang itu berdiri lalu mereka membawa
Yesus untuk diperhadapkan kepada Pilatus. 2 Di situ mereka mulai
menuduh Yesus dengan berkata, “Orang ini menyesatkan bangsa kami,
menghasut orang-orang supaya tidak membayar pajak kepada kerajaan
Roma, danmengakui dirinya Kristus— yaitu raja orang Yahudi.”

3Lalu Pilatus bertanya kepada Yesus, “Apakah benar kamu ini raja orang
Yahudi?”
Jawab Yesus, “Demikianlah.”
4 Lalu Pilatus berkata kepada para imam kepala dan orang banyak itu,

“Saya tidakmenemukan kesalahan apa pun pada orang ini.”
5 Tetapi mereka semakin mendesak Pilatus dengan berkata, “Lewat

ajarannya dia sudah menghasut rakyat di seluruh Yudea untuk mem-
berontak— mulai dari Galilea dan sekarang sudah sampai ke sini.”

6 Mendengar itu, Pilatus bertanya, “Apakah orang ini orang Galilea?”
7Ketikadia tahubahwaYesusberasal dariwilayahkekuasaanRajaHerodes,
maka dia menyuruh orang membawa Yesus kepada Herodes— yang pada
waktu itu kebetulan dia sedang ada di Yerusalem.

Raja Herodesmemeriksa Yesus
8 Herodes sudah lama ingin melihat Yesus, karena dia sudah menden-

gar banyak hal tentang Yesus. Jadi, dia senang sekali melihat Yesus,
dan berharap bisa melihat Yesus melakukan suatu keajaiban. 9 Herodes
menanyai Dia dengan banyak pertanyaan, tetapi Yesus tidakmenjawabnya
sama sekali. 10Tetapi dalamwaktu yang bersamaan, para imamkepala dan
paraahli Taurat berdiri di dekatYesusdan terus sajamelemparkan tuduhan
terhadap Yesus. 11 Maka Herodes dan juga para tentaranya menghina-
Nya dan mempermainkan-Nya. Ketika Herodes mengejek Yesus sebagai
seorang raja, diamenyuruhmerekamemakaikan jubah yang indah kepada
Yesus. Jadi masih dalam keadaan memakai jubah itu, Herodes menyuruh
para tentaranya untukmengantarkan Yesus kembali kepada Pilatus. 12Dan
sejak saat itu, Herodes danPilatusmenjadi bersahabat. Karena sebelumnya
mereka saling membenci.

Pilatusmenyerahkan Yesus supaya dihukummati✡
13 Lalu Pilatus mengumpulkan para imam kepala, para anggota sidang

Mahkama Agama, serta rakyat. 14 Katanya kepada mereka, “Kalian men-
gantarkan orang ini kepada saya dengan tuduhan bahwa dia menghasut
rakyat untuk memberontak. Tetapi waktu saya memeriksa dia di depan
kalian, saya tidak menemukan kesalahan seperti yang kalian tuduhkan
kepadanya. 15 Dan Herodes pun tidak menemukan kesalahan padanya.
Karena ituHerodesmenyuruhYesusdiantarkankembali kepadakitadi sini.
Sungguh tidak ada satu kesalahan pun yang Yesus lakukan yang membuat
✡ 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
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dia pantas dihukummati. 16-17 Jadi saya akan menyuruh para tentara saya
untukmencambuki dia. Sesudah itu saya lepaskan.”*

18Akan tetapi semuaorang yang berkumpul di situ berteriak, “Bunuhdia!
Bebaskan Barabas untuk kami!” 19 (Barabas sedang dipenjarakan karena
diamelakukansuatupemberontakandankekacauandikota itu, dankarena
dia terlibat dalam pembunuhan satu orang dalam kekacauan itu.)

20Pilatus inginmembebaskan Yesus, jadi dia berbicara lagi kepada orang
banyak itu dengan suara keras. 21 Tetapi semakin keras lagi mereka
berteriak-teriak, “Salibkan dia! Salibkan dia!”†

22Dan untuk ketiga kalinya Pilatus bertanya kepada mereka, “Kejahatan
apakah yang sudah dilakukan orang ini?! Tidak ada satu kesalahan pun
yang dia lakukan yangmembuat dia pantas dihukummati. Karena itu saya
akanmenyuruh para tentara saya untukmencambuki dia. Sesudah itu saya
lepaskan.”

23Tetapimereka semakin keras berteriak untukmendesak danmenuntut
supaya Yesus disalibkan. Dan akhirnya mereka menang karena teriakan
mereka yang keras itu. 24 Pilatus pun menjatuhkan hukuman mati kepada
Yesus sesuai dengan tuntutan orang banyak itu. 25 Keputusannya itu
memang sungguh tidak adil, karena hanya berdasarkan tuntutan mereka
dia membebaskan Barabas— yang dipenjarakan karena melakukan pem-
berontakan serta terlibat dalam pembunuhan, sedangkan Yesus diser-
ahkannya untukmereka perlakukan sesuai dengan keinginan hati mereka.

Yesus disalibkan✡
26 Sesudah Yesus dicambuki,‡ lalu tentara-tentara Roma membawa Dia

ke luar kota Yerusalem. Yesus sendiri yang memikul kayu salib-Nya.
Tetapi ketika tentara-tentara itu melihat seseorang yang bernama Simon—
yang berasal dari kota Kirene dan kebetulan baru saja memasuki kota,

* 23:16-17 Ayat 17 Beberapa salinan kunomenambah kata-kata ini: “Karena pada setiap Hari Raya
Paskah, Pilatuswajibmembebaskan seorang tahananbagi rakyat.” Sesudahbeberapaabadkata-kata
itu dihitung sebagai ayat 17, tetapi kebanyakan ahli salinan berpendapat bahwa kata-kata itu bukan
Lukas yang menuliskannya, tetapi ditambah sebagai penjelasan. Kata-kata itu diambil dari Mat.
27:15 danMrk. 15:6 oleh orang-orang yangmenulis kembali salinan-salinan itu. † 23:21 Salibkan
dia! Pada zaman Yesus, pemerintah Romamemakai cara khusus 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, dansangatmenderita. Orangyangdihukummatidengancaradisalibkan tidak
hanyamenderita secara fisik tetapi sangat dipermalukan juga. Karena penjahat yang kena hukuman
seperti itu selalu disalibkan dalam keadaan telanjang, dan orang-orang yang melewati tempat itu
akanmenghinadanmengejeknya. Hukumanmati dengancaradisalibkan tidakberlakuuntukwarga
negara kerajaan Roma, hanya berlaku untuk budak atau orang-orang dari negara-negara jajahan
kerajaan Roma. ✡ 23:25 Mat. 27:32-44; Mrk. 15:21-32; Yoh. 19:17-27 ‡ 23:26 Sesudah …
dicambuki Frasa ini melengkapi cerita ini sesuai yang tertulis di Mat. 27:26-31 dan Mrk. 15:16-20.
Kemungkinan besar Lukas tidak menulis tentang Yesus dicambuki karena para pembaca zaman
Lukas tahu bahwa orang yang dijatuhkan hukum disalibkan selalu dicambuki.
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mereka memaksa§ dia untuk memikul salib Yesus itu dengan berjalan di
belakang Yesus. 27Banyak sekali orang yangmengikuti Yesus dari belakang,
antara lain para perempuan yang menangisi dan meratapi penderitaan-
Nya. 28 Tetapi Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, “Hai ibu-ibu
Yerusalem, janganlah menangisi Aku. Tetapi tangisilah diri kalian sendiri
dan anak-anak kalian. 29 Karena akan tiba waktunya Allah menghukum
kota ini. Dan pada waktu itu orang-orang akan berkata, ‘Berbahagialah
ibu mandul yang tidak pernah hamil, tidak pernah melahirkan atau tidak
pernahmenyusui.’ 30Karena kesusahan yang terjadi pada waktu itu begitu
ngeri sehingga penduduk daerah ini akan berteriak, ‘Hai gunung-gunung
dan bukit-bukit, runtuhlah dan segera timpa kami!’✡ 31 Karena kalau
sekarang orang-orang memperlakukan Aku seperti ini, coba bayangkan
kejahatan yang seperti apa lagi yang akan dilakukanmanusia ketika sudah
tibamasanya!”*

32 Para tentara itu juga menggiring dua orang penjahat yang sudah di-
jatuhi hukuman mati, supaya menyalibkan keduanya bersamaan dengan
Yesus. 33 Sesudah tiba di tempat yang bernama Tengkorak,† tentara-tentara
itu pun menyalibkan Yesus dan juga kedua penjahat itu— yang seorang
disalibkan di sebelah kanan-Nya, dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Nya.

34 [ Kemudian Yesus berkata, “Bapa, ampunilah orang-orang ini. Karena
mereka tidak tahu apa yangmereka lakukan.” ]‡
Lalu tentara-tentara itu membagi-bagikan pakaian-Nya dengan cara

membuangundi.§ 35Sambil berdiri orangbanyakyangadadi sanamenyak-
sikan semua kejadian itu. Para pemimpin Yahudi terus mengejek Dia den-
gan berkata, “Orang lain dia selamatkan. Kalau memang benar dia Kristus
yang dipilih dan diutus oleh Allah, biarlah sekarang dia menyelamatkan
dirinya sendiri.”

36Para tentara jugamengolok-olokDia. Mereka beberapa kalimendekati-
Nya dan menawarkan anggur asam kepada-Nya 37 dengan berkata, “Kalau
benar kamu ini raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu!” 38 Juga pada
bagian atas kayu salib itu— yaitu di atas kepala-Nya, para tentara itu
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? Selamatkan-
lah dirimu dan juga kami!”

40 Penjahat yang satu lagi menegur dia katanya, “Kenapa kamu berkata
begitu?! Ternyata kamu tidak takut dan tidak hormat kepada Allah!
Walaupun kita bertiga sama-sama dihukum mati, 41 tetapi hanya kita
berdua yang pantas dijatuhkan hukuman itu karena kejahatan yang kita
§ 23:26 memaksaDi semuaprovinsi yangmenjadi daerah jajahanpemerintahRoma, semua tentara
Roma diperbolehkan memerintahkan masyarakat untuk memikul barang apa saja. Kejadian ini
menunjukkan bahwa Yesus sendiri tidak mampu lagi memikul salib-Nya. ✡ 23:30 Hos. 10:8
* 23:31 Ayat 31 Ternyata Yesus mengucapkan sebuah peribahasa yang dipakai pada waktu itu.
Secara harfiah Dia berkata, “Karena kalau ketika pohon masih muda mereka sudah melakukan
hal-hal (yang jahat) seperti ini, coba bayangkan apa yang mereka lakukan ketika pohon itu 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 adalah
di sebelah utara dari Yerusalem. Nama bukit itu bukan karena tengkorak manusia ditinggalkan di
situ. Kebetulandibukit ituada formasibatuyangmenonjoldankelihatannyaseperti tengkorakbesar.
‡ 23:34 Ayat 34aKata-kata dalamkurung tidak terdapat dalambeberapa salinankunodalambahasa
Yunani. § 23:34 membagi-bagikan … undi Kata-kata ini mirip Mzm. 22:18.
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lakukan. Padahal Yesus ini sama sekali tidak bersalah!” 42Lalu dia berkata
kepada Yesus, “Ya Yesus, tolong ingat saya ketika Engkau sudah mulai
memerintah sebagai Raja!”

43 Yesus menjawabnya, “Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, mulai
hari ini juga kamu sudah bersama dengan Aku di surga.”

Yesusmati✡
44-45 Kira-kira jam dua belas siang, tiba-tiba matahari berhenti bersinar,

sehingga seluruh negeri itu menjadi gelap sampai jam tiga sore. Keajaiban
lain yang terjadi adalah gorden yang selalu tergantung pada pintu Ruang
Kudus* di dalam Rumah Allah robek sendiri dari atas sampai ke bawah
menjadi dua bagian. 46 Lalu Yesus berseru dengan suara keras, “Bapa, Aku
serahkan diri-Ku kepada-Mu.”✡ Sesudah berkata begitu, Dia menghem-
buskan napas terakhir.

47Ketika komandankompi yangmemimpin para tentara tersebutmelihat
kejadian itu, dia memuji Allah dengan berkata, “Sungguh, orang ini tidak
bersalah.”

48 Ketika melihat kejadian-kejadian itu, semua orang banyak yang
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 yang
menyertai Dia dari Galilea.

Mayat Yesus dikuburkan✡
50-51Ada seorang laki-laki bernamaYusuf yangberasal dari kotaArimatea

di provinsi Yudea. Dia orang baik dan jujur, dan sedangmenunggu saatnya
Allah dengan nyata mendirikan kerajaan-Nya di dunia ini. Dia anggota
sidangMahkamahAgamaYahudi, tetapi dia tidak setuju atas keputusandan
tindakansidang itu terhadapYesus. 52 Jadi, segera sesudahYesusmati, Yusuf
pergi menghadap Pilatus supaya dia diizinkan menguburkan mayat Yesus.
53Atas izin Pilatus, Yusuf dan beberapa orang lainmenurunkanmayat-Nya,
lalu membungkus-Nya dengan kain kafan yang terbuat dari linen. Lalu
merekameletakkan-Nyadidalamkuburanyangdibuat seperti guadidalam
bukit batu. Kuburan itu masih baru dan belum pernah dipakai. 54Hal-hal
itu dilakukan pada hari Jumat ketika hari Sabat hampir mulai.

55 Ibu-ibu yang menyertai Yesus dari Galilea itu mengikuti Yusuf dari
jauh, melihat kuburan Yesus, dan juga bagaimana Yusufmeletakkanmayat
Yesusdi situ. 56Kemudianmerekakembali keYerusalemuntukmenyiapkan
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.

✡ 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 pintuRuangKudus. Sebenarnya gorden yang
dimaksud kurang jelas— apakah itu gorden yang ada pada pintu masuk Ruang Kudus, atau gorden
yangmemisahkan Ruang Kudus dari RuangMahakudus. Arti rohani dari keajaiban ini dijelaskan di
Ibrani 9— yaitu bahwa tidak ada halangan lagi yang memisahkan manusia bertemu dengan Allah.
(Lihat Kel. 26:31-33, Ibr. 9:1-8.) ✡ 23:46 Mzm. 31:6 † 23:48 dengan hati yang sangat sedih dan
menyesal Secara harfiah, “dengan (masing-masing) memukul-mukul dadanya.” Dalam kebudayaan
orang Yahudi, memukul dada adalah tanda sangat sedih, meratap, dan menyesal. Lihat juga Luk.
18:13. ✡ 23:49 Mat. 27:57-61; Mrk. 15:42-47; Yoh. 19:38-42
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24
Yesus hidup kembali✡

1 Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, ibu-ibu itu pergi ke
kuburanYesusdenganmembawarempah-rempahyangharumdanminyak
wangi yang sudah mereka siapkan. 2 Sesudah tiba di sana, mereka men-
emukan batu penutup kuburan itu sudah terguling. 3 Sesudah memasuki
kuburan itu, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus lagi di situ.
4 Sementara mereka masih bingung tentang kejadian itu, tiba-tiba muncul-
lah duamalaikat yang berdiri di dekat mereka. Keduanya kelihatan seperti
laki-laki dengan pakaian yang bersinar. 5 Dengan penuh rasa takut, ibu-
ibu itu bersujud menyembah dengan muka pada tanah. Lalu keduanya
berkata kepada mereka, “Tidak usah kalian mencari Orang yang hidup
di tempat orang-orang mati! 6 Yesus tidak ada lagi di sini. Dia sudah
hidup kembali. Ingatlah apa yang sudah dikatakan-Nya kepada kalian
ketika masih bersama-Nya di Galilea— 7 yaitu, ‘Supaya nubuatan para nabi
ditepati, AnakManusia—yaituAku, akandiserahkanke tanganorang-orang
berdosa,mati disalibkan, dan akanhidup kembali pada hari yang ketiga.’ ”✡
8Lalumereka pun teringat akan kata-kata Yesus itu.

9 Lalu mereka meninggalkan kuburan itu dan pergi memberitahukan
semua kejadian itu kepada kesebelas murid-Nya dan semua pengikut yang
lain. 10 Ibu-ibu itu adalah Maria dari desa Magdala, Yohana, Maria ibunya
Yakobus, dan ibu-ibu lain. Mereka itulah yang menyampaikan kejadian itu
kepada rasul-rasul Yesus— yaitu murid-murid-Nya.* 11 Tetapi bagi murid-
murid-Nya, berita itu seperti omong kosong saja. Mereka tidak percaya
kepada apa yang dikatakan ibu-ibu itu. 12Walaupun begitu, Petrus bangkit
berdiri dan berlari ke kuburan itu. Sambil membungkuk dia melihat ke
dalamkuburan itudanhanyamelihatkainkafanbekaspembungkusmayat-
Nya. Laludengan terheran-herandiapulangdanbertanya-tanyadalamhati
apa yang sudah terjadi.

Yesus memperlihatkan diri-Nya kepada dua orang pengikut-Nya dalam
perjalanan ke Emaus✡

13 Pada hari yang sama dua orang pengikut Yesus sedang dalam per-
jalanan ke suatu desa yang bernamaEmaus, yang berjarak kira-kira sebelas
kilometer† dari Yerusalem. 14 Sambil berjalan mereka bercakap-cakap
tentang semua kejadian itu. 15Dan ketika mereka sedang bercakap-cakap
dan bertukar pikiran tentang kejadian-kejadian itu, Yesus sendiri datang
mendekati mereka lalu berjalan bersama mereka. 16 Memang keduanya
melihat Dia, tetapi seperti ada suatu penghalang yang membuat mereka
tidakmengenali-Nya.

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 ten-
tang kejadian-kejadian yang terjadi beberapa hari terakhir ini.”

19Lalu Dia bertanya lagi, “Tentang apakah itu?”

✡ 24: Mat. 28:1-10; Mrk. 16:1-8; Yoh. 20:1-10 ✡ 24:7 Luk. 18:31-34 * 24:10 rasul-rasul … Lihat
catatan tentang ‘rasul’dalamMat. 10:2. ✡ 24:12 Mrk. 16:12-13 † 24:13 sebelas kilometer Secara
harfiah, “enam puluh stadion.”
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Jawab mereka, “Tentang Yesus orang Nazaret itu. Dia terbukti seba-
gai nabi yang penuh kuasa dalam perkataan dan perbuatannya— baik di
hadapan Allah maupun di hadapan semua orang. 20 Tetapi imam-imam
kepala dan para anggota Mahkamah Agama kami sudah menyerahkan dia
kepadapenguasaRomauntukdihukummati, lalu dia disalibkan. 21Padahal
sebelumnya kami berharap dialah yang akan membebaskan kami orang
Israel dari penjajahan kerajaan Roma. Ternyata dia bukanlah Raja Penye-
lamat 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 terkejut. Karena pagi-pagi sekali
mereka sudah pergi ke kuburan, 23 tetapimereka tidakmenemukanmayat-
nya lagi di sana. Lalu mereka kembali dan memberitahukan kepada kami
bahwa mereka melihat dua malaikat dalam suatu penglihatan. Dan kedua
malaikat itu berkata bahwa Yesus sudah hidup kembali. 24 Lalu beberapa
orang sahabat kami pergi juga ke kuburan itu dan ternyata mereka juga
tidakmelihat mayat Yesus lagi di sana— tepat seperti kata ibu-ibu itu.”

25KemudianYesusberkatakepadamerekaberdua, “Wah! Kenapa sampai
kalian berdua belum memahami dan sangat sulit mempercayai setiap
nubuatan para nabi! 26 Seharusnya kamu tahu bahwa sebelum Kristus
masuk ke dalam kemuliaan-Nya, Dia sudah ditetapkan untuk menderita
dulu.” 27 Lalu Yesus menjelaskan segala sesuatu yang tertulis dalam Kitab
Suci mengenai diri-Nya— mulai dari Kitab Musa sampai semua kitab para
nabi.

28 Waktunya sudah sore ketika mereka bertiga mendekati desa Emaus.
Yesus berbuat seperti mau meneruskan perjalanan-Nya. 29 Tetapi kedua
orang itumendesak-Nyadenganberkata, “Tinggallahbersamakami karena
matahari hampir terbenam dan hari sudah mau gelap.” Lalu Yesus ikut
memasuki desa itu seperti Dia mau bermalam bersamamereka.

30Ketika mereka duduk untuk makan bersama, Dia mengambil roti dan
bersyukur kepada Allah atas roti itu. Kemudian disobek-sobekkan-Nya roti
itu lalu diberikan kepada mereka. 31 Pada saat itu tiba-tiba mata mereka
terbuka dan mengenali Yesus. Tetapi Dia langsung tidak terlihat lagi oleh
mereka. 32 Lalu kedua orang itu bercakap-cakap tentang apa yang terjadi
dan berkata, “Oh, semangat kita begitu menyala-nyala dalam perjalanan
tadi ketika Dia berbicara danmenjelaskan isi Kitab Suci kepada kita!”

33 Pada saat itu juga— walaupun sudah malam, mereka bangkit berdiri
lalu kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menemui kesebelas murid-
Nya sedang berkumpul bersama para pengikut Yesus yang lain. 34 Lalu
mereka yang ada di Yerusalem memberitahukan kepada kedua pengikut-
Nya itu, “Tuhan Yesus benar-benar sudah hidup kembali dan sudah mem-
perlihatkan diri-Nya kepada Petrus!”‡ 35 Kemudian kedua pengikut itu
juga memberitahukan kepada mereka yang di Yerusalem kejadian apa
yangmereka alami ketikamereka berdua dalam perjalanan ke Emaus, dan
bagaimana keduanyamengenali Yesus ketika Dia menyobek-nyobek roti.

Yesusmemperlihatkan diri kepada pengikut-Nya✡

‡ 24:34 Petrus Secara harfiah, “Simon.” ✡ 24:35 Mat. 28:16-20; Mrk. 16:14-18; Yoh. 20:19-23; Kis.
1:6-8
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36 Ketika kedua pengikut itu masih berbicara tentang kejadian itu, tiba-
tiba Yesus berdiri di antara mereka dan memberi salam kepada mereka
dengan berkata, “Biarlah kalianmerasa tenang di hati!”§

37 Mereka semua kaget dan takut, karena mereka menyangka bahwa
mereka sedang melihat hantu. 38 Tetapi Yesus berkata kepada mereka,
“Tidak usah kaget dan bimbang! 39 Aku sendirilah ini! Lihatlah kedua
tangan-Ku dan kedua kaki-Ku! Peganglah dan lihatlah sendiri. Aku mem-
punyai tulang dan daging. Jadi Aku bukan hantu!”

40 Sesudah berkata begitu, Yesus memperlihatkan kedua tangan dan
kedua kaki-Nya kepada mereka. 41 Tetapi mereka belum juga percaya
sepenuhnya karena begitu bersukacita dan terheran-heran melihat Yesus.
Karena itu Yesus berkata kepada mereka, “Apakah kalian mempunyai
makanandi sini?” 42Lalumerekamemberikansepotong ikanbakarkepada-
Nya. 43Dia punmengambil danmemakannya di hadapanmereka semua.

44LaluDia berkata kepadamereka, “SekarangKu-ulangi lagi apa yangKu-
katakan kepada kalian ketika Aku masih bersama dengan kalian, ‘Segala
nubuatanyang tertulis tentangdiri-KudalamkitabHukumMusa, kitabpara
nabi, dan bukuMazmur harus ditepati.’ ”

45 Kemudian Yesus menerangi pikiran mereka sehingga mereka bisa
memahami isi Kitab Suci. 46 Lalu Dia berkata kepada mereka, “Inilah yang
sudah dinubuatkan dalam Kitab Suci tentang Aku: ‘Sesuai dengan rencana
Allah, Kristus akan menderita dan pada hari yang ketiga akan hidup kem-
bali dari kematian. 47Lalu utusan-utusanAku akanmengabarkanberita ke-
selamatan kepada seluruh bangsa— mulai dari Yerusalem, supaya mereka
bertobat dan dosa-dosamereka diampuni.’ 48Kalianlah yangmenjadi saksi
mata yang akan Ku-utus untuk memberitakan tentang semua kejadian itu.
49 Dan kepada kalian Aku akan mengutus Dia yang sudah dijanjikan oleh
Bapa-Ku.✡ Tinggallah di kota ini sampai Allah memperlengkapi kalian
dengan kuasa dari surga.”

Yesus terangkat ke surga✡
50 Kemudian Dia mengajak mereka ke luar kota Yerusalem, dan mereka

semua pergi ke dekat Betania. Lalu Dia mengangkat kedua tangan-Nya
untuk memberkati mereka. 51 Ketika Dia sedang memberkati mereka,
Dia terpisah dari mereka lalu terangkat ke surga. 52 Mereka semua su-
jud menyembah-Nya, lalu kembali ke Yerusalem dengan penuh sukacita.
53Mereka selalu memuji-muji Allah, dan karena itu mereka hampir tidak
pernahmeninggalkan teras Rumah Allah.

§ 24:36 memberi salam… Secaraharfiah, YesusberkataduakatadalambahasaYunani yangartinya,
“Sejahteralahkalian.” KemungkinanbesarYesusmenggunakanbahasa Ibraniwaktumenyampaikan
salam ini— yaitu ‘Syalom’. Dalam bahasa Ibrani ‘Syalom’ adalah kata salam yang dipakai sehari-hari.
Tetapi memang dalam situasi ini, kemungkinan besar Yesus bermaksud juga menyampaikan sesuai
dengan arti dasar perkataan itu— yaitu ketenangan hati. ✡ 24:49 Yoh. 14:26; 15:26; 16:7; Kis. 1:4
✡ 24:49 Mrk. 16:19-20; Kis. 1:9-11
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Injil Yohanes
Kristus datang ke dunia ini

1Padamulanya, sebelum dunia ini diciptakan,
Dia yang disebut Firman* sudah bersama dengan Allah.
Dan Firman itu juga adalah Allah.†

2Dari permulaan, Dia sudah hidup bersama Allah.
3Allahmenciptakan segala sesuatumelalui Dia.

Dan tidak ada satu pun yang diciptakan oleh Allah
tanpa Dia yang bernama Firman.

4Di dalam diri Firman itu ada kuasa
yangmemberi kehidupan kepada semuamakhluk.

Dan kuasa kehidupan itu adalah seperti terang,
yang bisa menerangi hati manusia.‡

5 Jadi Firman itu juga disebut Terang Dunia.
Dia bersinar di dalam kegelapan,

dan kegelapan tidak bisa menutupi cahaya-Nya.
6 Pada waktu yang sudah ditetapkan Allah, Dia mengutus seorang yang

bernama Yohanes 7 untuk mengabarkan tentang Dia yang disebut Firman.
Dan melalui pemberitaan Yohanes ini, setiap orang mendapat kesempatan
untuk percaya kepada Dia yang menerangi hati manusia itu. 8 Yohanes
sendiri bukanlah Terang Dunia itu, tetapi dia diutus untuk memberitakan
kabar tentang Terang itu. 9 Pada waktu itu Terang yang sesungguhnya
sedang datang ke dunia ini. Dia adalah terang yang benar-benar bisa
menerangi setiap hati manusia.

10Darimulanya,DialahyangdisebutFirmansudahberadadidalamdunia
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 tidakmau percaya kepada-
Nya. 12 Tetapi kepada setiap orang yang menerima-Nya, Dia memberikan
hak untuk menjadi anak-anak Allah. Yang dimaksud dengan ‘mereka
menerima Dia’ adalah bahwa mereka percaya kepada-Nya.* 13 Mereka
* 1:1 Firman adalah terjemahan dari kata “logos” dalam bahasa Yunani. Selain ‘firman’, ‘logos’
juga bisa diterjemahkan sebagai ‘perkataan’. Yohanes memakai kata tersebut sebagai gelar atau
nama lain untuk Kristus sendiri, karena melalui Raja Penyelamat, Allah berkomunikasi kepada
manusia tentang diri-Nya. † 1:1 adalah Allah Dalam bahasa Yunani frasa ini berbunyi: “kai
Theos ēn ho Logos.” Tidak ada artikel ‘ho’ sebelum ‘Theos’. Kalimat ini juga bisa diterjemahkan
“dan Firman itu sepenuhnya Allah.” ‘Sepenuhnya Allah’ berarti bahwa semua sifat yang dimiliki
Allah, dimiliki juga oleh sang Firman. Demikian juga sebaliknya, semua sifat yang dimiliki oleh
sang Firman, dimiliki juga oleh Allah. Lihat Yoh. 10:30; 17:11 dan 8:58 dengan catatannya. ‡ 1:4
menerangi … hati manusia Secara harfiah kalimat ini berarti, “yang adalah terang bagi manusia.”
Di sini TSI menerjemahkan ‘menerangi hati’ supaya jelas bahwa ini bukan terang biasa— seperti
terang matahari atau lampu. Nanti di ayat 5-9, Yohanes memakai ‘Terang’ sebagai nama lain untuk
Kristus. § 1:11 bangsa yang sudah dipilih-Nya Yang dimaksud adalah bangsa Yahudi, atau
orang Israel. Allah memilih bangsa tersebut supaya melalui mereka berkat keselamatan diberikan
kepada semua suku dan bangsa. Lihat Kej. 12:2-3; 18:18; 26:4; 28:14; Yoh. 4:22; Gal. 3:8. * 1:12
percaya kepada-Nya Secara harfiah, “percaya dalam nama-Nya.” Sesuai kebudayaan orang Yahudi
pada zaman itu, ‘nama-Nya’ tidak hanya mengacu pada nama pribadi saja, melainkan pada seluruh
kepribadian-Nya (Yesus) sebagai Raja Penyelamat.
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menjadi anak-anak Allah bukan karena mereka dilahirkan melalui kelahi-
ran biasa, dan hal itu bukan karena keinginan atau rencanamanusia, tetapi
Allah sendiri yangmenjadikanmereka sebagai anak-anak-Nya.

14 Jadi, Firman itu sudah menjadi manusia dan tinggal bersama-sama
dengan kita. Sebagian dari kita sudahmenyaksikan kemuliaan-Nya— yaitu
kemuliaan sebagai Anak satu-satunya dari Bapa. Kita mengenal semua
kebaikan hati Allah kepada kita melalui Firman itu, dan Dia sangat layak
untukdipercaya.† 15WaktuYohanesmemberi kesaksian tentangFirman itu,
dia berkata dengan suara keras, “Inilah Dia yang saya maksudkan waktu
saya berkata, ‘Dia yang datang sesudah saya jauh lebih penting dari saya,
karena jauh sebelum saya dilahirkan, Dia sudah ada.’ ”

16 Benar sekali, Firman itu sangat layak untuk dipercaya, dan melalui
Dia kita terus-menerus menerima bukti kebaikan hati Allah kepada kita.
17 Memang Allah memberikan Hukum Taurat kepada kita melalui Nabi
Musa, tetapi kita sudah menerima bukti kebaikan hati-Nya dan ajaran
benar yangpantas kita percayamelalui Yesus, yangadalahKristus.‡ 18Tidak
ada seorang pun yang pernah melihat Allah, kecuali Dia yang adalah Anak
satu-satunya dari Bapa. Dialah yang paling dekat dengan Bapa, dan Dia
sendiri pun adalah Allah. Dialah yangmemperkenalkan Allah kepada kita.

Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus✡
19KetikaYohanes sedangbersaksi tentangKristus, para pemimpinYahudi

dari Yerusalem menyuruh beberapa imam dan pelayan-pelayan dari ketu-
runan Lewi untuk bertanya kepada dia, “Tugasmu sebagai apa?”

20Dengan terus terang Yohanes mengaku, “Saya bukanlah Kristus.”
21Lalumereka bertanya kepadanya, “Kalau begitu, tugasmu sebagai apa?

Apakah kamu pengganti Nabi Elia yang dinubuatkan itu?”§
Dan Yohanes menjawab, “Bukan.”
Mereka bertanya lagi, “Apakah kamu nabi yang sudah dinubuatkan

untukmenggantikanMusa?”*
Dia menjawab, “Bukan.”

† 1:14 sangat layak untuk dipercaya Secara harfiah, “penuh kebenaran.” Artinya adalah Dia sangat
layak untuk dipercaya dalam tugas-Nya untuk memperkenalkan Allah kepada manusia. (Lihat
Yoh. 1:16-18.) Cara menerjemahkan yang sama dipakai untuk “Dia (Allah Bapa) yang benar” di
Yoh. 7:28, dan “pohon anggur yang benar” di Yoh. 15:2. ‡ 1:17 Kristus adalah kata yang
berasal dari bahasa Yunani yang artinya ‘yang diurapi’. Dalam bahasa Ibrani, istilah yang sama
disebut ‘Mesias’. Istilah ini menunjukkan jabatan, seperti kata ‘camat’ atau ‘gubernur’. Pada zaman
Perjanjian Lama setiap raja diurapi oleh nabi dengan minyak zaitun sebagai tanda dipilih dan
disahkan oleh Allah. Dan setiap imam dan nabi pada zaman itu juga diurapi. Yesus pantas disebut
‘Yang Diurapi’ karena Dia mempunyai jabatan sebagai nabi, Raja Agung, dan Imam Agung kita (Ibr.
4-10). Karena beberapa nubuatan dalam buku para nabi dan Mazmur, secara umum pada zaman
Yesus orang Yahudimengetahui arti dari ‘Kristus’ sebagai Raja Penyelamat yang Allah janjikan, yang
akanberasal dari keturunanRajaDaud, danyangakanmembebaskanbangsa Israel dari orang-orang
yangmemusuhinya, 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, atau menyampaikan suatu ajaran dari Allah. Nubuatan yang
merekamaksudkan terdapat di Mal. 4:5-6. * 1:21 dinubuatkan untukmenggantikanMusaMusa
bernubuat bahwa di kemudian hari Allah akan mengangkat seorang nabi dari antara orang Israel,
sebagaimana Allah sudah mengangkat Musa sendiri, dan semua orang harus mendengarkan nabi
itu (Ul. 18:15-19).
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22 Lalu mereka bertanya lagi kepada dia, “Jadi sebenarnya tugasmu
sebagai apa? Tolong jawab, supaya kami bisa menyampaikan jawabanmu
kepadamereka yangmenyuruh kami datang kepadamu. Kamuberkata apa
tentang dirimu sendiri?”

23 JawabYohanes, “Saya iniadalahorangyangsudahdisebutkanolehNabi
Yesaya waktu dia berkata,
‘Nanti akan ada orang yang berseru-seru di padang gurun seperti ini:

Marilah kita bersiap-siap untuk bertemu dengan Tuhan!’ ”†
24 Sebagian dari mereka yang disuruh datang menemui Yohanes itu

adalah dari kelompok agama Yahudi yang disebut Farisi. 25 Lalu mereka
berkata kepada Yohanes, “Kamu sudah mengatakan bahwa kamu bukan
Kristus, bukan pengganti Elia, dan juga bukan nabi yang dinubuatkan itu.
Jadi kenapa kamumembaptis orang?”

26Kemudiandiamenjawab, “Sayamembaptis denganair, tetapi di tengah-
tengah kalian ada Seorang yang belum kalian kenal. 27Dialah Orang yang
datang sesudah saya. Saya tidak pantas untuk melayani Dia, sekalipun
hanya untukmembuka tali sandal-Nya.”

28 Semua itu terjadi dekat desa Betania, di tempat di mana Yohanes
membaptis. (Tempat itu di sebelah timur Sungai Yordan.)

Yesus adalah Anak Domba Allah
29 Pada hari berikutnya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Lalu

Yohanes berkata kepada orang-orang yang ada di situ, “Lihat! Dia itulah
Anak Domba Allah! Dialah yang akan menghapuskan dosa orang-orang
di dunia. 30 Dialah yang saya maksudkan waktu saya berkata, ‘Dia yang
datang sesudah saya jauh lebih penting dari saya, karena Dia sudah ada
jauh sebelumsayadilahirkan.’ 31Dulu saya sendiri juga tidakmengenalDia.
TetapiAllahmengutus sayauntukmembaptis orang-orang Israel denganair
supayamereka bisa mengenal Dia— bahwa Dia adalah Kristus.”‡

32-34 Dan Yohanes berkata lagi, “Dulu, saya tidak mengenal siapa Kris-
tus itu, tetapi Allah— yang mengutus saya untuk membaptis orang-orang
dengan air, sudah memberitahukan kepada saya seperti ini, ‘Engkau akan
melihatRoh-Ku turunkeatas Seseorangdan tinggaldi atas-Nya. Dialahyang
akan membaptis dengan Roh-Ku.’ ” Lalu Yohanes berkata lagi, “Dan saya
sudah melihat hal itu! Saya melihat Roh Kudus turun dari langit seperti
burung merpati dan hinggap di atas Dia. Oleh karena itu, saya bersaksi
kepada kalian bahwa benar, Dia itulah Anak Allah.”

Yesusmemilihmurid-murid-Nya yang pertama
35 Pada hari berikutnya, Yohanes Pembaptis berdiri lagi di tempat itu

bersama dengan kami— dua orang dari murid-muridnya.§ 36 Waktu dia
† 1:23 Kutipan ini dari Yes. 40:3. Yohanes mengutip ayat ini dengan merujuk kepada Tuhan Yesus.
Bandingkan dengan Markus 1:2-3. ‡ 1:31 Kristus Lihat catatan di Yoh. 1:17. § 1:35 kami
Kebanyakan ahli tafsir mengatakan bahwa kemungkinan besar penulis Injil ini termasuk dalam
keduamurid Yohanes Pembaptis tersebut. Hal ini sesuai dengan sifat semua tulisan Yohanes, karena
dia hampir selalu menghindar untuk menyebut nama sendiri. (Namanya hanya ditulis dengan jelas
di bukuWahyu.) Dalam Injil ini, sifat ini terlihat juga di 1:40; 13:23-25; 18:15; 19:26-27, 35; 20:2-9; dan
21:2, 7. Terakhir sekali, di 21:20-25, Yohanes membuat jelas bahwa penulis Injil ini adalah “murid
yang Yesus sangat kasihi.” Kenapa Yohanes tidak langsungmenulis namanya? Mungkin supaya tidak
membanggakan diri sebagai orang yang dipilih menjadi murid Yesus. Dalam TSI, tim penerjemah
merasa penting untuk membuat supaya jelas bahwa penulis buku ini adalah saksi mata, jadi kata
‘kamimurid-murid-Nya’ dan ‘saya’ dipakai— sesuai dengan yang wajar dalam bahasa Indonesia.
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melihat Yesus sedang lewat, dia berkata, “Lihat, itulah Dia— Anak Domba
Allah!”

37Danwaktu kamimendengar dia berkata begitu, kami berdua langsung
mengikuti Yesus dari belakang. 38 Ketika Yesus berbalik dan melihat kami
sedangmengikuti-Nya, Dia bertanya, “Cari apa?”
Kami menjawab, “Rabi tinggal di mana?” (Panggilan ‘Rabi’ dari bahasa

Ibrani, yang artinya ‘Guru’.)
39LaluDiamenjawab, “Ikut saja, dankalian sendiri akan lihat.” Lalu kami

mengikuti Dia danmelihat dimanaDia tinggal. Danmulai hari itu, kira-kira
jam empat sore, kami tinggal bersama-sama dengan Dia.

40-42 Nama teman saya tersebut yang mendengar perkataan Yohanes
itu dan kemudian juga mengikut Yesus adalah Andreas. Dia mempunyai
saudara bernama Simon. Lalu Andreas segera mencari saudaranya dan
berkata kepadanya, “Kami sudah bertemu denganMesias!” (Mesias artinya
“Kristus.”)* Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Waktu Yesus
melihat Simon, Dia berkata kepadanya, “Namamu adalah Simon— anak
Yohanes. Tetapi Aku memberikan nama yang baru kepadamu— yaitu
Kefas.” (‘Kefas’ dalam bahasa Ibrani mempunyai arti yang sama dengan
kata “petrus”— yang berasal dari bahasa Yunani. Arti kedua kata itu adalah
‘batu besar’.) Karena itu, Simon sering disebut Petrus.

43 Hari berikutnya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke daerah
Galilea. Di sanaDia bertemudenganFilipus, 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
olehMusadalamBukuHukumTaurat, dan jugayangdinubuatkanolehpara
nabi. Dia adalah Yesus— anak Yusuf,‡ dari kampung Nazaret.”

46KataNatanael kepadaFilipus, “Apakahmungkin seorangyangbaikbisa
berasal dari kampung itu?”
Lalu Filipus menjawab, “Mari dan lihat sendiri!”
47 Waktu Yesus melihat Natanael sedang datang, Dia berkata tentang

Natanael kepada kami, “Lihat, dia ini adalah orang Israel yang sejati, yang
tidakmungkinmenipu.”

48Natanael bertanya, “Bagaimana Bapa bisa tahu tentang saya?”
Lalu jawabYesus kepadanya, “SebelumFilipusmemberitahu tentangAku

kepadamu, Aku sudahmelihat kamu sedang duduk di bawah pohon ara.”
49LaluNatanael berkata kepada Yesus, “Guru, Engkau adalahAnakAllah!

Raja orang Israel!”
50 Dan Yesus berkata kepadanya, “Apakah kamu percaya hanya karena

Aku berkata kepadamu bahwa Aku sudah melihat kamu duduk di bawah
pohonara? Nanti kamuakanmelihat hal-hal yang jauh lebih ajaib daripada
itu.” 51LaluYesus berkata lagi kepadadia dan juga kepadakami semuayang
ada di situ, “Apa yang Aku katakan ini memang benar: Kalian akanmelihat

* 1:40-42 Kristus Lihat catatan di Yoh. 1:17. † 1:45 orang Di ayat ini, kata ganti untuk nama
Yesusmemakai huruf kecil, karena Filipus belum percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. ‡ 1:45
anak Yusuf Keajaiban-keajaiban yang terjadi waktu Yesus dilahirkan tidak diketahui bahkan oleh
orang-orang di Nazaret— di mana Dia dibesarkan. (Mat. 13:55; Luk. 4:22) Jadi orang-orang Israel
menganggapbahwaYesusadalahanakYusuf. (Luk. 3:23)MemangMariadanYusuf tahubahwaYesus
dilahirkanmelalui kuasa Roh Allah waktuMaria masih belum bersatu dengan Yusuf.
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langit terbuka dan ‘malaikat-malaikat naik turun’§melalui AnakManusia—
yaitu Aku.”*

2
Pesta pernikahan di kampung Kana

1Dua hari kemudian ada pesta pernikahan di kampung Kana, di daerah
Galilea, dan ibu Yesus hadir dalam pesta itu. 2 Yesus dan kami— murid-
murid-Nya, juga diundang hadir ke pesta itu. 3Waktu air anggur habis, ibu
Yesus berkata kepada-Nya, “Mereka sudah kehabisan anggur.”

4Lalu Yesus menjawab, “Tolong jangan mencampuri urusan-Ku!* Belum
tiba waktunya untukmenunjukkan kuasa-Ku.”

5 Walaupun Yesus menjawab seperti itu, ibu-Nya berkata kepada para
pelayan yang ada di rumah itu, “Lakukanlah apa saja yang Dia katakan!”

6Di rumah itu ada enam bak air yang besar, yang terbuat dari batu. Bak
itudiisi air supaya setiap tamubisamembasuh tangannyadenganair sesuai
adat Yahudi.† Setiap bak isinya kira-kira 100 liter.‡

7 Yesus berkata kepada para pelayan itu, “Isilah air ke dalam semua bak
itu sampai penuh.” Jadi semua bak itu mereka isi air sampai penuh.

8KemudianDia berkata kepadamereka, “Sekarang ambillah air yang ada
di situ sedikit dan berikanlah kepada pengurus pesta.”
Lalumerekamelakukan seperti yang dikatakan Yesus. 9Waktu pengurus

pesta itu mencicipi air itu, ternyata air itu sudah berubah menjadi anggur!
Dia tidak tahu anggur itu dari mana, tetapi para pelayan yang membawa
air itu sudah tahu hal itu. Lalu pengurus pesta itu memanggil pengantin
laki-laki itu 10 dan berkata kepadanya, “Waktu orang mengadakan pesta,
mereka selalu menghidangkan anggur yang lebih enak dulu. Dan sesudah
semua tamu sudah minum secukupnya, barulah mereka menghidangkan
yang lebih murah untuk menghemat. Tetapi baru sekarang Saudara mau
menghidangkan yang terbaik.”

§ 1:51 naik turun Kata-kata “malaikat-malaikat naik turun” dikutip dari Kej. 28:12— di mana
Yakub melihat tangga ke surga. Maksud Yesus di sini adalah bahwa Dia, seperti tangga itu, adalah
Penghubung antara Allah dan manusia. * 1:51 melalui Anak Manusia … Waktu Yesus tinggal di
dunia, Dia seringmenyebut diri-Nya “AnakManusia.” Tetapi arti istilah ini bukanmengarah kepada
kata ‘anak’. Dalam bahasa Ibrani, ‘anak manusia’ berarti ‘manusia biasa’. Yesus menyebut diri-Nya
seperti itu untuk mengingatkan para pendengar-Nya tentang apa yang Nabi Daniel saksikan dalam
penglihatan tentang Raja Penyelamat. (Dan. 7:13-14) Karena Daniel melihat Yesus di surga dalam
bentuk seperti ‘anakmanusia’—maksudnya dalambentuk ‘manusia biasa’, waktuAllahmelantik Dia
sebagaiRajaatas semuayangada. Dalampenerjemahan ini, “yaituAku” seringditambahsupaya jelas
bahwaYesus sedangberbicara tentangdiri-Nya sendiri. * 2:4 TeguranYesus terhadap ibu-NyaTSI
sengaja tidak menerjemahkan kata dalam bahasa Yunani yang berarti ‘Hai perempuan.’ Ternyata
memanggil ibu-Nya atau perempuan lain dengan kata itumasih sopan, karena Yesus dan pembicara
lain menggunakan kata yang sama di beberapa konteks lain di mana pasti sopan. (Mat. 15:28; Luk.
13:12; Yoh. 4:21; Yoh. 19:26; Yoh. 20:15) Kalau kata tersebut diterjemahkan, “Hai perempuan,” maka
itu salah dimengerti sebagai perkataan yang sangat tidak sopan. Kalau diterjemahkan dengan kata
“Ibu,” itu juga salah dimengerti sebagai sapaan yang terlalu menunjukkan keakraban dalam situasi
ini. † 2:6 supaya membasuh … sesuai dengan adat Yahudi Secara harfiah, “untuk pembersihan
orang Yahudi.” LihatMrk. 7:2-4 dan catatan di ayat 2. Air itu dipakai sebagai syarat pembersihan diri
sesuai adat mereka, dan bukan sekedar membersihkan— seperti mencuci dengan sabun. Kebiasaan
ini tidak tertulis dalamperaturanHukumTaurat. ‡ 2:6 kira-kira 100 liter Secaraharfiah, “duaatau
tiga metretas.”
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11 Demikianlah Yesus melakukan keajaiban yang pertama. Hal itu di-
lakukan di kampung Kana di daerah Galilea. Denganmelakukan keajaiban
yang pertama itu, Yesus mulai menyatakan kemuliaan-Nya, dan kami
murid-murid-Nyamulai percaya kepada-Nya.

12 Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum§ bersama ibu-Nya, saudara-
saudara-Nya, dan juga kami murid-murid-Nya. Kami tinggal di situ selama
beberapa hari.

Yesus mengusir orang-orang yang menjadikan teras Rumah Allah seperti
pasar✡

13Oleh karena hari raya agama Yahudi yang disebut Paskah sudah dekat,
jadi Yesus pergi ke Yerusalem. 14 Di teras Rumah Allah, Yesus melihat ada
banyak orang yangmenjadikan tempat itu seperti pasar. Ada yangmenjual
sapi, domba, dan burung merpati. Ada juga penukar uang. 15 Karena
itu, Yesus membuat alat pemukul dari beberapa potongan tali, lalu Dia
mengusir mereka semua dari teras Rumah Allah itu, termasuk semua
ternak mereka. Dan Dia membalikkan meja-meja yang dipakai oleh para
penukar uang, sehingga uang itu berhamburan ke mana-mana. 16 Dia
berkata kepada para penjual merpati, “Bawa keluar semua burung itu.
Jangan kalian jadikan Rumah Bapa-Ku ini sebagai pasar!”

17 Saat itu kami murid-murid-Nya teringat bahwa dalam Firman TUHAN
ada orang yang berkata kepada Allah,
“Justru oleh karena rasa sayang kepada Rumah-Mu,

saya siap untuk disusahkan dan dihancurkan,
supaya Rumah-Mu dihormati.”✡

18 Lalu para pemimpin agama Yahudi menentang Yesus dengan berkata
kepada-Nya, “Buktikan bahwa kamu* berhak mengubah kebiasaan-
kebiasaan kita! Keajaiban apa yang akan kamu tunjukkan kepada kami
untukmembuktikannya?!”

19 Lalu Yesus menjawab mereka, “Ini yang akan menjadi buktinya:
Silakan kalian bongkar Rumah Allah ini, dan Aku akan membangunnya
kembali dalam tiga hari saja.”

20Dan mereka berkata kepada-Nya, “Rumah ini dibangun selama empat
puluh enam tahun, dankamuberkata akanmembangunnyakembali dalam
tiga hari saja!”

21Tetapi yang Yesus maksudkan dengan perkataan ‘Rumah Allah’ adalah
tubuh-Nya sendiri— bukan Rumah Allah yang ada di Yerusalem. 22 Di
kemudian hari, ketika Yesus hidup kembali dari kematian, kami murid-
murid-Nya teringat akan perkataan-Nya itu. Oleh karena itu, kami benar-
benar percaya kepada Firman TUHAN dan semua perkataan Yesus.

23 Selama Hari Raya Paskah itu, Yesus berada di Yerusalem. Pada waktu
itu banyak orang yang percaya kepada-Nya, karena melihat keajaiban-
keajaiban yang Dia lakukan. 24 Walaupun begitu, Yesus tetap jaga jarak
kepada mereka, karena Dia tahu isi hati mereka semua. 25 Dia juga
tidak membutuhkan seseorang untuk memberitahukan kepada-Nya ten-
tang orang lain, karena Dia sudah tahu semua yang ada di dalam hati
manusia.

§ 2:12 Kapernaum adalah sebuah kota di daerah Galilea yang berada di pinggir Danau Galilea
sebelah barat— dimana Yesus seringmengajar. ✡ 2:12 Mat. 21:12-13; Mrk. 11:15-17; Luk. 19:45-46
✡ 2:17 Mzm. 69:10 * 2:18 kamu Di ayat ini, kata ganti untuk nama Yesus memakai huruf kecil,
karena yang berbicara bukan orang yang percaya kepada Yesus sebagai Anak Allah.



Yohanes 3:1-2 414 Yohanes 3:13

3
Yesus danNikodemus

1-2 Pada suatu malam, seorang yang bernama Nikodemus datang kepada
Yesus. Dia adalah anggota dari kelompok agamaYahudi yang disebut Farisi,
dan dia juga salah satu pemimpin dari agama itu. Dia berkata kepada Yesus,
“Guru, kami tahu bahwa Bapak diutus oleh Allah untuk mengajar kami,
karena tanpa bantuan Allah, tidak ada seorang pun yang bisa melakukan
keajaiban-keajaiban seperti yang Bapak lakukan.”*

3 Lalu jawab Yesus kepadanya, “Apa yang Aku katakan kepadamu ini
memang benar: Tidak ada seorang pun yang bisa menjadi warga kerajaan
Allah† kalau dia tidak dilahirkan kembali.”‡

4 Lalu Nikodemus bertanya, “Bagaimana mungkin seseorang dapat di-
lahirkan lagi kalau dia sudah dewasa? Tidak mungkin dia bisa masuk
kembali ke dalam kandungan ibunya dan dilahirkan lagi!”

5 Jawab Yesus kepadanya, “Apa yang Aku katakan kepadamu ini memang
benar: Setiap orang yang ingin menjadi anggota kerajaan Allah harus
dilahirkan dari air dan Roh Kudus. Kalau tidak begitu, dia tidak bisa
menjadi anggota kerajaan Allah. 6 Secara jasmani, manusia memang lahir
oleh karena orang tuanya, tetapi secara rohani, manusia harus dilahirkan
dari Roh Kudus. 7 Janganlah merasa heran karena Aku berkata, ‘Kalian
semua harus dilahirkan kembali.’ 8 Karena kelahiran dari Roh Kudus
adalah seperti putaran angin yang bertiup ke mana saja. Kita hanya bisa
mendengar bunyinya, tetapi tidak tahu dari mana angin itu datang, atau ke
mana angin itu pergi. Begitu juga dengan pekerjaan Roh Kudus dalam hati
manusia.”

9 Lalu Nikodemus bertanya lagi, “Bagaimana mungkin hal-hal itu bisa
terjadi?”

10 Yesus menjawab, “Bagaimana Bapak bisa menjadi guru agama untuk
orang Israel kalau Bapak sendiri tidak mengerti hal-hal ini?! 11 Apa yang
Aku katakan kepadamu ini memang benar: Aku dan murid-murid-Ku
mengajar tentang hal-hal yang kami sudah tahu. Dan kami bersaksi men-
genai apa yang sudah kami lihat, tetapi kalian tidak menerima kesaksian
kami. 12Ternyata kalian tidak percaya kalau Akumengajar tentang hal-hal
duniawi, jadi bagaimanamungkin kalian bisa percaya kalau Akumengajar
tentang hal-hal surgawi? 13Tidak ada orang yang pernah naik ke surga dan
turun lagi, supaya dia bisamengajar kalian tentang hal-hal surgawi. Hanya
AnakManusia— yaitu Aku, yang pantas mengajar hal-hal itu, karena hanya
Aku yang turun dari sana.

* 3:1-2 Bapak Dalam ayat ini dan ayat 10, ‘Bapak’ huruf besar digunakan karena wajar dalam
percakapan Yesus danNikodemus. Huruf besar selalu dipakaiwaktu kata ‘Bapak’ digunakan dengan
artinya ‘kamu’. Jadi dalam ayat ini, kata ‘Bapak’ ini tidakmenunjukkan bahwa Nikodemusmengerti
atau percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. † 3:3 kerajaan Allah adalah ‘pemerintahan
Allah’ atas semua orang yang taat kepada-Nya. Sebagaimana Yesus taat kepada kehendak Allah
sampai menyerahkan diri-Nya sendiri sebagai kurban persembahan, maka setiap umat Allah juga
harus menyerahkan dirinya untuk mengikuti kemauan-Nya (Mrk. 8:34; Rom. 10:9-10; 12:1-2).
Dengan begitu kita membuktikan bahwa kita 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 akanmemerintah dengan nyata di dunia ini— sebagaimana Dia selalumemerintah di
surga. Lihat Dan. 7:13-14 danMat. 6:10. ‡ 3:3 dilahirkan kembali Bisa diartikanuntuk “dilahirkan
kembali melalui seorang ibu”— seperti yang Nikodemus mengerti. Tetapi perkataan itu juga bisa
berarti ‘lahir dari atas’. Maksud ‘dari atas’ adalah dari surga.
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14 “Waktu nenek moyang kita sedang berada di padang gurun, sebuah
ukiran ular digantungkan oleh Musa di atas tiang kayu.§ Demikian juga
Aku— Anak Manusia, harus digantung di atas tiang kayu, 15 supaya setiap
orang yang percaya kepada-Kumenerima hidup untuk selama-lamanya.”*

16 Memang kasih Allah sangat luar biasa kepada orang-orang di dunia
ini sehingga Dia menyerahkan Anak-Nya yang satu-satunya, supaya setiap
orang yang percaya kepada Anak-Nya itu tidak akan binasa, tetapi mener-
ima hidup yang selama-lamanya. 17 Karena Allah mengutus Anak-Nya ke
dalam dunia ini— bukan untuk memberi hukuman kepada manusia, tetapi
supaya melalui Dia manusia dapat diselamatkan. 18 Semua orang yang
percaya kepada Anak Allah tidak akan dihukum oleh Allah. Tetapi semua
orangyang tidakpercaya seperti itu sudahberadadibawahhukumanAllah,
karenamereka tidak percaya kepadaAnakAllah satu-satunya. 19Dan inilah
dasar dari hukuman itu: Terang dari surga sudah datang ke dunia ini, tetapi
manusia lebih senang hidup di dalam kegelapan daripada hidup di dalam
terang, karena perbuatan-perbuatan mereka jahat. 20 Semua orang yang
berbuat jahat membenci terang. Mereka tidak mau datang kepada terang
itu, karena terang itu akan membuat semua perbuatan mereka yang jahat
menjadi kelihatan. 21Tetapi semua orang yang mengikuti jalan yang benar
akandatang kepada terang itu, supaya kelihatanbahwamerekamelakukan
perbuatan-perbuatan yang benar atas pertolongan Allah.

Yesus dan Yohanes Pembaptis
22 Sesudah itu Yesus pergi bersama dengan kami murid-murid-Nya ke

provinsi Yudea. Di sana Dia tinggal beberapa waktu lamanya bersama
kami dan membaptis banyak orang. 23-24 Pada waktu itu, Yohanes belum
dimasukkan ke dalam penjara. Dia juga membaptis orang-orang yang
datang kepadanya di Ainon, yang letaknya dekat Salim, karena di sana ada
banyak air.

25 Kemudian timbullah pertengkaran di antara para pengikut Yohanes
dan orang Yahudi yang lain tentang syarat-syarat pembersihan diri sesuai
adat Yahudi.† 26Maka mereka datang dan berkata kepada Yohanes, “Guru,
apakah Bapak masih ingat orang yang pernah datang kepada Bapak di
seberang Sungai Yordan— yaitu orang yang tentang dia Bapak pernah
memberi kesaksian? Persoalannya sekarang ini dia juga membaptis, dan
hampir semua orang pergi kepadanya.”

27 Lalu Yohanes menjawab mereka, “Kita manusia hanya menerima apa
yang Allah berikan kepada kita. 28Kalian sendiri sudah mendengar waktu
saya berkata, ‘Saya bukan Kristus yang sudah dijanjikan itu, tetapi saya
diutus Allah hanya untuk mempersiapkan jalan bagi Dia.’ 29 Yesus dan
saya mempunyai hubungan seperti pengantin laki-laki dan sahabatnya.
Waktu pernikahan, pengantin perempuan akan diantar ke rumah pen-
gantin laki-laki. Sahabat pengantin laki-laki itu menyaksikan hal itu dan
turut merasakan kegembiraannya.‡ Demikian juga, saya merasa sangat
§ 3:14 ukiran ular … Ini terjadi pada waktu umat Israel sudah berdosa dan Allah menjatuhkan
hukuman sehingga mereka digigit ular-ular berbisa. Lalu Allah menyuruh Musa untuk menem-
pelkan ular yang diukir dari tembaga ke atas tiang kayu, supaya semua orang yang memandang
ular itu disembuhkan dari gigitan ular-ular berbisa itu (Bil. 21:4-9). * 3:15 tanda akhir kutipan
Kebanyakan penafsir berpikir bahwa kata-kata Yesus kepada Nikodemus berakhir di ayat 15, tetapi
ada juga yangberpikir bahwakutipanberlanjut sampai ayat 21. † 3:25 syarat-syarat pembersihan
diri sesuai adat Yahudi Lihat catatan di Yoh 2:6. ‡ 3:29 menyaksikan … kegembiraannya Secara
harfiah, “bergembira karena (mendengar) suara pengantin laki-laki.”
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gembira atas semuayangAllahberikankepadaYesus sekarang. 30Diaharus
semakin besar, tetapi saya harus semakin kecil.”

Dia yang datang dari surga
31Kita yang berasal dari dunia ini hanya sanggup berpikir dan berbicara

tentanghal-hal duniawi saja. TetapiDia yangdatangdari surga tidak seperti
itu, karena Dia yang datang dari atas lebih besar dari semua orang. 32Dia
memberi kesaksian mengenai hal-hal yang sudah dilihat dan didengar-
Nya di surga, tetapi hanya sedikit orang saja yang menerima kesaksian-
Nya itu. 33 Tetapi semua yang menerima kesaksian-Nya mengakui bahwa
kabar yang Dia sampaikan itu sangat layak dipercaya, karena berasal dari
Allah. 34 Dan kita tahu bahwa kabar itu benar, karena Dia yang diutus
Allah ke dalam dunia ini benar-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
kepadaAnakAllah sudahmempunyai hidup untuk selama-lamanya. Tetapi
semua orang yang tidak taat kepada Anak Allah tidak akan mendapat
hidup selama-lamanya. Melainkanmerekaakan terus-menerusmengalami
kemarahan Allah.

4
Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria

1Orang Farisi sudah mendengar bahwa Yesus menjadikan dan membap-
tis lebih banyak pengikut daripada Yohanes. 2 Tetapi sebenarnya bukan
Yesus yang membaptis, melainkan kami murid-murid-Nya. Yesus tahu
bahwa orang Farisi sudah mendengar tentang diri-Nya. 3 Jadi Dia bersama
kami meninggalkan provinsi Yudea dan kembali lagi ke provinsi Galilea.
4Dalam perjalanan ke sana Dia harus melewati daerah Samaria.

5 Waktu di Samaria, Yesus dan kami sampai di sebuah kampung yang
bernama Sikar— yang dekat dengan tanah yang dulu diberikan Yakub
kepada Yusuf, anaknya. 6Dan sumur Yakub ada di situ. Karena perjalanan
jauh, Yesusmerasa sangat lelah, jadi Dia duduk di pinggir sumur itu. Waktu
itu kira-kira tengah hari. 7Kemudian seorang perempuan Samaria datang
ke sumur itu untuk menimba air. Lalu Yesus berkata kepadanya, “Tolong
berikan air kepada-Ku, supaya Aku minum.” 8 Waktu kejadian itu, kami
sudah pergi ke desa Sikar untukmembeli makanan.

9 Lalu perempuan itu berkata kepada-Nya, “Saya heran! Bagaimana
mungkin Bapak— seorang Yahudi, minta air minum kepada saya— seorang
Samaria!” Dia berkata begitu karena orang Yahudi menganggap orang
Samaria najis.*

* 4:9 menganggap orang Samaria najis Contohnya, pada waktu itu para pemimpin agama Yahudi
melarang orang Yahudi memakai barang-barang yang sudah dipakai oleh orang Samaria. Jadi
menurutperaturan itu, Yesus juga tidakbolehminumdenganmemakaiperalatanminumyang sudah
dipakai oleh perempuan itu. Pada zaman Yesus, orang Yahudi tidak boleh bergaul dengan orang-o-
rang Samaria karena penduduk Samaria bukan orang Yahudi asli, tetapi keturunan perkawinan
campur antara orang Yahudi dengan suku-suku lain. Dalam Hukum Taurat, Allah melarang orang
Yahudi kawin campur dengan suku-suku lain. Tetapi suku-suku itu berpindah ke daerah Palestina
pada waktu kebanyakan orang Yahudi sudah dibawa ke negeri Babel. Orang-orang Yahudi juga
tidak senang kepada penduduk Samaria karena agamamereka bukan agama Yahudimurni. Mereka
mencampur agama mereka dengan adat-istiadat suku-suku lain yang masuk ke daerah itu pada
waktu pembuangan bangsa Yahudi ke Babel.
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10 Lalu Yesus menjawab, “Ibu tidak tahu hadiah apa yang Allah mau
berikan kepadamu dan tidak mengenal Aku yang minta air darimu. Kalau
Ibu sudahmengenal Aku, pastilah Ibu akan lebih duluminta air hidup dari
Aku. Dan Aku siapmemberikannya kepadamu.”

11Laluperempuan ituberkata, “Bapak tidakpunya timba, dan juga sumur
ini sangat dalam. Bagaimana mungkin Bapak bisa memberikan air hidup
itu kepada saya? 12 Yakub, nenek moyang kita yang memberikan sumur
ini kepada kami. Dulu dia dan anak-anaknya dan juga semua ternaknya
minum dari air sumur ini. Pasti Bapak tidak merasa diri lebih besar dari
dia— bukan?!”

13 Lalu Yesus menjawab, “Setiap orang yang minum air dari sumur
ini akan haus lagi. 14 Tetapi siapa saja yang minum air yang akan Ku-
berikan tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Karena air itu akan
menjadi seperti mata air di dalam dirinya, yang akan terus mengalir dan
memberinya hidup yang selama-lamanya.”

15 Kata perempuan itu, “Bapak, berikanlah air itu kepada saya, supaya
saya tidak haus lagi dan tidak usah kembali menimba air ke sini.”

16 Lalu Yesus berkata kepadanya, “Pergilah, panggillah suamimu dan
kembalilah dengan dia ke sini.”

17Dan perempuan itumenjawab lagi, “Tetapi saya tidak punya suami.”
Lalu Yesus berkata kepadanya, “Apa yang Ibu katakan tepat sekali. Kamu

tidak mempunyai suami, 18 karena kamu sudah lima kali kawin cerai den-
gan laki-laki yang berbeda. Dan laki-laki yang hidup bersamamu sekarang
bukanlah suamimu. Ya, perkataanmu itumemang benar.”

19 Dan dia berkata, “Bapak, sekarang saya sadar bahwa Bapak seorang
nabi. 20 Nenek moyang kami selalu menyembah Allah di atas gunung itu,
tetapi kalian orang Yahudi berkata setiap orang harusmenyembah Allah di
Yerusalem.”

21 Lalu Yesus menjawab, “Ibu, percayalah kepada perkataan-Ku ini: Di
kemudian hari kalian bolehmenyembahAllah Bapa dimana saja, dan tidak
usah naik lagi ke gunung itu atau pergi ke Yerusalem. 22 Kalian orang
SamariamemangmenyembahAllah, tetapi tidakmengenal Dia. Sedangkan
kami orang YahudimenyembahAllah yang sudah kami kenal. KarenaAllah
sudahberjanji bahwakeselamatanakandiberikankepadamanusiamelalui
orang Yahudi. 23 Tetapi waktunya akan datang dan sebenarnya sudah tiba
sekarang— di mana setiap orang yang benar-benar mau menyembah Dia
akan menyembah-Nya melalui persatuan dengan Roh Kudus† dan sesuai
dengan ajaran benar yang dari Allah. Karena Allah menginginkan orang-
orang yang seperti itu untuk menyembah-Nya. 24 Karena Allah bukan
daging, tetapi Roh. Oleh karena itu, setiap orang yang mau menyembah
Dia hendaklah menyembah-Nya melalui persatuan dengan Roh Kudus dan
sesuai dengan ajaran benar yang dari Allah.”
† 4:23 melalui persatuan dengan Roh Kudus Secara harfiah Yohanes menulis “roh.” Pada waktu
Yohanes menulis Injil ini, bahasa Yunani belum memakai perbedaan antara huruf besar dan
kecil. Semua huruf berbentuk seperti huruf besar zaman sekarang. Jadi bahasa Yunani tidak
menunjukkan kalau maksud Yesus adalah Roh Kudus atau roh manusia. Sekitar lima puluh persen
penafsir mengatakan bahwa maksud Yesus di ayat ini adalah “setiap orang … melalui rohnya
masing-masing.” Tim penerjemah memilih tafsiran bahwa maksud Yesus adalah tentang Roh Allah
karena perkataan-Nya, “waktunya akan datang dan sebenarnya sudah tiba”— yang kami anggap
menunjukkan suatu perubahan zaman, yaitu pemberian Roh Allah kepada umat Allah. Tafsiran itu
juga lebih mungkin karena Yesus menunjukkan sebabnya manusia perlu bantuan Roh Allah dalam
ayat 24a.
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25 Lalu perempuan itu berkata kepada-Nya, “Saya tahu bahwa Mesias
akan datang nanti. Waktu Dia datang, Dia akan memberitahukan semua
kehendak Allah kepada kami.” (‘Mesias’ dalam bahasa Ibrani artinya
‘Kristus’.‡)

26 Dan Yesus berkata kepadanya, “Aku— yang sedang berbicara den-
ganmu, adalahMesias.”

27 Pada saat itu, kami murid-murid-Nya sudah kembali dan sampai di
sumur itu. Kami heran ketika melihat Yesus sedang berbicara dengan
seorang perempuan. Tetapi tidak ada dari kami yang berani bertanya
kepada perempuan itu, “Ibu cari apa?” Dan tidak ada yang bertanya kepada
Yesus, “Kenapa Bapa bicara dengan dia?”

28 Lalu perempuan itu meninggalkan tempat airnya di situ, dan kembali
ke kampung dan berkata kepada orang-orang yang ada di sana, 29 “Mari
lihat! Di sana ada seseorang yang sudah memberitahukan saya tentang
semuayangpernah saya lakukan! Apakahmungkindia ituKristus?!” 30 Jadi
orang-orang itu keluar dari kampungmereka danmendatangi Yesus.

31 Tetapi sebelum mereka datang, kami mengajak Dia makan, dengan
berkata, “Guru, mari kita makan!”

32 Tetapi Dia menjawab, “Aku mempunyai makanan yang kalian belum
ketahui.”

33 Oleh karena itu kami saling bertanya, “Apakah mungkin seseorang
datangmembawamakanan untuk Dia?”

34 Lalu Yesus berkata kepada kami, “Makanan-Ku adalah melakukan
kehendak Bapa yang mengutus Aku ke dunia ini— yaitu untuk menyele-
saikan tugas yang Dia berikan kepada-Ku. 35 Pada umumnya orang tahu
dan berkata, ‘Sesudah empat bulan tibalah waktu panen.’ Tetapi Aku
berkata kepada kalian, bukalah mata hati kalian! Lihatlah kebun-kebun
ini. Gandum ini sudah siap dipanen. 36Aku sudah menyuruh orang-orang
menanamgandumyangsekarang inikita lihat. GanduminiAkugambarkan
sebagai jiwa-jiwa orang yang sedang diselamatkan, dan orang yang sedang
memanen adalah gambaran dari kita yang bekerja supaya orang lain bisa
masuk ke dalamhidup yang selama-lamanya. Semuaorang 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 tugasnyamenanam, dan ada juga yang tugasnya untuk panen.’ 38Aku
menyuruh kalian untuk panen hasil di ladang-Ku— di mana dulu Aku
tugaskanorang lainuntukmenanam. Sekarangkaliandisuruhhanyauntuk
memanen hasil usahamereka.”

39 Akhirnya, banyak orang Samaria dari kampung itu percaya kepada
Yesus karena mereka mendengar kesaksian perempuan itu yang berkata,
“Dia memberitahukan kepada saya tentang semua hal yang pernah saya
lakukan!” 40Waktu orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka
minta supaya Dia tinggal bersama mereka. Yesus setuju, dan kami tinggal
bersamamereka selamaduahari. 41Lalu orang-orangkampung itubertam-
bah banyak lagi yang menjadi percaya karena mereka sendiri yang sudah
mendengar ajaran-Nya.

42 Dan mereka berkata kepada perempuan itu, “Memang sebelumnya
kami percaya kepada-Nya karena apa yang kamu katakan. Tetapi sekarang
kami percaya karena kami sendiri yang sudahmendengar ajaran-Nya. Jadi
‡ 4:25 Kristus Lihat catatan di Yoh. 1:17.
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sekarang sudah jelas bagi kami bahwa Dia ini sungguh Raja Penyelamat
manusia.”

Yesusmenyembuhkan anak pejabat pemerintah✡
43 Sesudah dua hari di Sikar, Yesus bersama kami murid-murid-Nya be-

rangkat ke provinsi Galilea. 44Dia sendiri pernahmengajar bahwa seorang
nabi jarang dihormati di daerahnya sendiri, 45 tetapi waktu Dia tiba, orang
Galilea menyambut-Nya dengan baik. Hal itu terjadi karena mereka juga
hadir pada perayaan Paskah di Yerusalem, danmelihat sendiri semua yang
Dia lakukan di sana.

46Ketika di Galilea, Yesus kembali lagi ke desa Kana— dimana Dia pernah
mengubahairmenjadi anggur. Desa itu tidak jauhdari kotaKapernaum. Se-
orang pejabat pemerintah tinggal di desa itu, dan pada waktu itu anak laki-
lakinya sedang sakit 47dan hampir mati. Jadi waktu pejabat itu mendengar
bahwa Yesus sudah datang dari provinsi Yudea dan ada di Galilea, dia
pergi ke Kana danmemohon kepada-Nya untuk langsung ikut bersamanya
ke Kapernaum untuk menyembuhkan anaknya. 48 Tetapi Yesus berkata
kepadanya dan kepada semua orang yang ada di situ, “Orang-orang di sini
tidakmau percaya kepada-Ku kalau belummelihat keajaiban-keajaiban.”

49Lalu orang itu berkata kepada-Nya, “Tuan, tolong datang sebelum anak
sayamati!”

50 Tetapi Yesus menjawab, “Kamu boleh pulang ke rumahmu, karena
anakmu sudah sembuh dan tidak jadi mati.”
Pejabat itu percaya kepada apa yang Yesus katakan dan langsung pu-

lang. 51 Dalam perjalanan kembali ke Kapernaum, dia bertemu dengan
pembantu-pembantunya yang datang dari rumahnya. Mereka memberi-
tahukan kepadanya seperti ini, “Anakmu sudah sembuh.”

52Lalu pejabat itu bertanya kepadamereka, “Jam berapa dia sembuh?”
Dan mereka menjawab, “Kemarin siang kira-kira jam satu demamnya

hilang.”
53 Lalu dia teringat bahwa tepat pada jam itu juga Yesus berkata

kepadanya, “Anakmu sudah sembuh.” Jadi dia dan semua keluarganya
menjadi percaya kepada Yesus.

54 Dengan demikian, Yesus sudah dua kali pulang ke Galilea dari Yudea
danmembuat keajaiban.

5
Yesusmenyembuhkan orang sakit di kolamBetesda

1 Sesudah itu, Yesus pergi ke Yerusalem untuk mengikuti salah satu per-
ayaan orang Yahudi. 2Di dekat pintu gerbang Yerusalem yang diberi nama
“Gerbang Domba,” ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut
Betesda.* Di pinggir kolam itu ada lima teras beratap. 3Banyak orang sakit
yang berbaring di dalam teras-teras itu, termasuk orang-orang yang buta,
pincang, dan lumpuh total. [†Merekamenunggu air kolam itu berguncang,
4 karena sewaktu-waktu ada malaikat yang turun dan mengguncangkan
air kolam itu. Pada saat itu terjadi, orang yang pertama sekali masuk ke
✡ 4:42 Mat. 8:5-13; Luk. 7:1-10 * 5:2 Betesda berarti “rumah belas kasihan.” Dalam beberapa
naskah kuno yang lain dari Injil ini, kolam itu juga bernama Betsaida atau Betzatha. Kolam itu
terletak di sebelah utara kompleks Rumah Allah di Yerusalem. † 5:3 Tanda kurung seperti ini [ … ]
menunjukkanbahwakata-kata yang dalamkurung 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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dalam kolam itu akan menjadi sembuh dari penyakitnya. ] 5-6Di situ juga
ada seorang laki-laki yang sudah sakit selama tiga puluh delapan tahun.
Saat melihat orang itu, Yesus tahu bahwa dia sudah sakit untukwaktu yang
sangat lama. LaluYesusbertanyakepadanya, “Apakahkamumausembuh?”

7 Jawab orang sakit itu, “Tuan, waktu air mulai berguncang, tidak ada
orang yang bisa membantu menurunkan saya ke dalam kolam ini. Setiap
kali saya berusaha turun, orang lain sudah turun lebih dulu.”

8 Lalu Yesus berkata kepadanya, “Berdirilah! Angkatlah kasurmu dan
berjalanlah.” 9 Saat itu juga, orang itu sembuh! Lalu dia mengangkat
kasurnya dan berjalan.
Kesembuhan ini terjadi pada Hari Sabat. 10 Karena itu, beberapa

pemimpin Yahudi berkata kepada orang yang disembuhkan itu, “Ini Hari
Sabat— bukan! Menurut peraturan kita, kamu tidak boleh membawa
kasurmu pada Hari Sabat.”

11 Tetapi dia menjawab, “Orang yang menyembuhkan saya, dialah yang
menyuruh saya, ‘Angkatlah kasurmu dan berjalan.’ ”

12 Lalu mereka bertanya, “Siapa dia yang menyuruh kamu berbuat be-
gitu?!”

13Namun orang yang baru sembuh itu tidak mengenal siapa yang sudah
menyembuhkannya. Memang di tempat itu ada banyak orang, dan secara
diam-diam Yesus sudahmeninggalkan tempat itu.

14 Beberapa waktu kemudian, di salah satu teras Rumah Allah, Yesus
bertemu dengan orang itu dan berkata kepadanya, “Sekarang kamu sudah
sembuh. Berhentilah berbuat dosa, supaya tidak terjadi lagi sesuatu yang
lebih buruk kepadamu.”

15Lalu orang itu kembali lagi kepada para pemimpin Yahudi tersebut dan
memberitahukan, “Orang yangmenyembuhkan saya itu namanya Yesus.”

16 Yesus menyembuhkan orang itu pada Hari Sabat. Karena itulah para
pemimpin Yahudi mulai mempersulit Dia. 17 Tetapi Dia berkata kepada
mereka, “Bapa-Ku bekerja terus-menerus, dan Aku juga selalu bekerja
seperti Dia.”

18 Jawaban itu membuat mereka lebih marah lagi, sehingga mereka
mencari jalan untuk membunuh Dia. Karena menurut mereka, Dia sudah
melanggar peraturan Musa tentang Hari Sabat, dan juga berkata bahwa
Allah adalah Bapa-Nya. Berarti Dia membuat diri-Nya sama dengan Allah.

Anak Allahmemiliki kuasa Allah
19Untukmenjawabmereka yangmarah kepada-Nya, Yesus berkata, “Apa

yang Aku katakan ini memang benar: Aku— sebagai Anak dari Bapa-
Ku, tidak bisa mengerjakan sesuatu atas kemauan-Ku sendiri, tetapi Aku
melakukan apa yang Bapa-Ku sedang kerjakan. Apa yang Aku lihat Bapa-
Ku lakukan, itu juga yang Aku lakukan. 20-21Bapa-Kumenghidupkan orang
dari kematian. Demikian juga, Aku memberikan hidup kepada siapa saja
yang Aku mau. Bapa-Ku mengasihi Aku. Itu sebabnya Dia menunjukkan
segala sesuatu yang Dia kerjakan kepada-Ku. Dan Bapa akan melibatkan
Aku dalam hal-hal yang lebih besar lagi, supaya kalianmenjadi heran.

22 “Bapa-Ku tidak menghukum siapa pun, tetapi Dia sudahmenyerahkan
semua pekerjaan itu kepada-Ku. 23 Bapa sudah memutuskan seperti itu
supaya semua orang menghormati Aku, sama seperti mereka menghor-
mati Dia. Kalau orang tidak menghormati Aku, berarti mereka juga tidak
menghormati Bapa-Ku yangmengutus Aku ke dalam dunia ini.

24 “Yang Ku-katakan ini memang benar: Semua orang yang mengikuti
apa yang Aku katakan dan percaya kepada Bapa yang mengutus Aku,
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mereka sudah memiliki hidup yang selama-lamanya. Allah tidak akan
menghukum mereka, karena mereka sudah dibebaskan dari kuasa ke-
matian dan dipindahkan ke dalam kelompok orang yang hidup selama-
lamanya. 25 Percayalah, hal ini memang benar: Waktunya akan datang
dan sebenarnya sudah mulai, di mana orang-orang yang sudah mati akan
mendengar suara Anak Allah— yaitu suara-Ku, dan mereka akan hidup.
26 Hal itu terjadi karena Bapa-Ku adalah sumber hidup, dan Dia sudah
memberikan kuasa kepada-Ku untuk memberi hidup kepada manusia.
27 Bapa-Ku juga sudah memberikan kuasa kepada-Ku untuk menghakimi
manusia, karena Aku adalah AnakManusia.‡

28 “Yang lebih mengherankan lagi: Akan tiba waktunya ketika semua
orangmati yangadadidalamkuburakanmendengar suaraAnakManusia—
yaituAku. 29Lalumereka semua akanbangkit dan keluar dari kubur-kubur
mereka masing-masing. Yang sudah hidup benar akan mendapat hidup
selama-lamanya, tetapi Aku akan menghukum mereka yang sudah hidup
dalam kejahatan.

30 “Aku akan menghakimi dengan adil, karena Aku tidak bisa berbuat
apa-apa atas kemauan-Ku sendiri. Aku hanya menghakimi sesuai dengan
apa yang Aku dengar dari Bapa-Ku. Hukuman yang Aku berikan pasti
adil, karena Aku tidak mengikuti kemauan-Ku sendiri, tetapi Aku selalu
mengikuti kemauan Bapa yangmengutus Aku ke dalam dunia ini.

Yesus berbicara dengan para pemimpin Yahudi
31 “Kalau hanya Aku sendiri yang bersaksi tentang diri-Ku, dan tidak ada

orang lain yang menguatkan apa yang Aku katakan, maka kalian tidak
akan menerima kesaksian-Ku itu. 32 Tetapi ada Orang lain yang bersaksi
mengenaiAku—yaituBapa-Ku. DanAku tahubahwakesaksian-Nya tentang
Aku adalah benar.

33 “Kalian sudah menyuruh beberapa orang pergi kepada Yohanes Pem-
baptis untuk bertanya tentang Aku. Dan semua yang Yohanes katakan
tentang Aku adalah benar. 34 Sebenarnya, Aku tidak perlu bantuan dari
manusia untuk bersaksi tentang Aku. Aku hanyamengingatkan kalian ten-
tangapayangYohanes katakan supayakaliandapat diselamatkan. 35Waktu
Yohanes tinggal di antara kalian, dia seperti pelita yang menyala dan
bercahaya. Dan hanya sementara waktu saja kalian memang menikmati
cahayanya itu danmenerima kesaksiannyamengenai Aku.

36 “Tetapi yang lebih penting dari kesaksian Yohanes adalah semua yang
Aku kerjakan di antara kalian, karena semua yang Bapa berikan untuk
Aku kerjakan membuktikan bahwa Dia sudah mengutus Aku ke dalam
dunia ini. 37 Dan Bapa yang mengutus Aku, Dia sendiri yang langsung
memberi kesaksian tentang Aku kepada manusia. Tetapi kalian tidak
pernah mendengar suara-Nya dan tidak pernah juga melihat muka-Nya.
38 Kalian tidak bisa menerima apa yang Dia katakan, karena kalian tidak
mau percaya kepada-Ku yang sudah diutus-Nya. 39 Kalian senang belajar
dari Kitab Suci, karena kalian berpikir bahwadenganberbuat 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 bagaimana menerima
hidup itu.

41 “Aku tidak mencari pujian dari manusia. 42 Tetapi Aku mengenal hati
kalian— yaitu Aku tahu bahwa kalian tidak mengasihi Allah. 43Aku sudah
‡ 5:27 AnakManusia Lihat catatan di Yoh. 1:51.
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datang dari Bapa-Ku untuk mewakili Dia. Tetapi kalian tidak menerima
Aku. Padahal kalau orang lain datang dan membawa pengajaran atas
namanya sendiri, kalian akan menerima dia dengan senang hati. 44 Itu
karena kalian suka mencari pujian dari sesama kalian saja, tetapi kalian
tidak pernah mencari pujian dari Allah yang satu-satunya. Kalau begitu,
bagaimana kalian bisa percaya kepada-Ku? 45 Jangan kalian berpikir
bahwaAku akanberdiri di hadapanBapa danberbicara tentang kesalahan-
kesalahan kalian. Musalah— yang kalian harapkan untuk membela kalian,
yang akan melakukan itu! 46 Kalau kalian percaya apa yang dikatakan
Musa, seharusnya kalian juga mempercayai apa yang Aku katakan, karena
dia sudah menulis tentang Aku.✡ 47 Tetapi kalau kalian tidak percaya
kepadaapayang sudahditulis olehMusa, jadi tidakmungkinkalianpercaya
tentang apa yang Ku-katakan.”

6
Yesusmemberi makan lima ribu orang lebih✡

1 Sesudah itu, Yesus berangkat bersama kami murid-murid-Nya dengan
berlayar menyeberangi Danau Galilea— yang juga disebut Danau Tiberias.
2Kemana sajaDia pergi, orangbanyak selalumengikuti Dia, karenamereka
melihat keajaiban-keajaiban yang dilakukan-Nya atas orang-orang sakit.
3 Lalu Yesus naik ke bukit dan duduk di situ bersama kami. 4 Kebetulan,
hampir tiba waktunya bagi orang Yahudi untukmerayakan Paskah.

5Waktu Yesus memandang ke sekeliling-Nya dan melihat banyak orang
sedang berdatangan kepada-Nya, Dia berkata kepada Filipus, “Dimana kita
bisamembeli roti supayamereka semua bisamakan?” 6Dia berkata seperti
itu hanya untuk menguji Filipus, karena Dia sendiri sudah tahu apa yang
akan dilakukan-Nya.

7 Lalu Filipus menjawab, “Wah! Sekalipun kami kedua belas murid
bekerja selama satu bulan penuh, belum tentu upah kami* cukup untuk
membeli makanan bagimereka semua— walaupunmerekamasing-masing
hanya dapat sepotong kecil saja.”

8 Kemudian salah satu dari kami— yaitu Andreas (saudara Petrus)†
berkata, 9 “Ada seorang anak laki-laki di sini yang mempunyai lima buah
roti jelai dan dua ekor ikan, tetapi itu percuma saja untuk orang sebanyak
ini.”

10 Jumlah mereka kira-kira lima ribu orang laki-laki. (Belum termasuk
perempuan dan anak-anak.) Di tempat itu padang rumputnya luas, jadi
Yesus berkata kepada kami, “Suruhlah mereka duduk.” Lalu kami menyu-
ruh mereka semua duduk. 11Kemudian Yesus mengambil roti dan ikan itu
dan mengucap syukur kepada Allah, lalu Dia menyerahkan kepada kami
untuk dibagi-bagikan kepada orang banyak. Lalu semua orang makan
dengan sepuas-puasnya.

12 Sesudah mereka semua kenyang, Yesus berkata kepada kami,
“Kumpulkanlahmakanan yang tersisa itu supaya tidak ada yang terbuang.”
13 Ketika kami mengumpulkannya, tersisalah dua belas keranjang penuh
makanan itu.
✡ 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. Padawaktu itu, satu dinar adalah upah seorang pekerja dalam satu hari.
Jadi 200 dinar adalah sejumlah uang yang cukup besar, sama dengan gaji 200 orang dalam satu hari,
atau 12 orang yang kerja satu bulan. † 6:8 Petrus Secara harfiah, “Simon Petrus.”
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14 Tetapi ketika orang banyak itu melihat keajaiban itu, mereka berkata,
“Orang ini pasti nabi yang sudah lama kita nanti-nantikan, yang sudah
dinubuatkan olehMusa untuk datangmenolong kita!”✡

15 Yesus tahu bahwa orang banyak itu sedang mengatur rencana un-
tuk memaksa Dia menjadi raja atas mereka. Oleh karena itu, Dia pergi
menyendiri ke tempat yang berbukit.

Yesus berjalan di atas air✡
16 Kemudian ketika hari mulai malam, kami murid-murid-Nya turun ke

tepi danau. 17 Waktu itu hari sudah mulai gelap, dan Yesus tidak ikut
bersama kami. Sesuai dengan perintah-Nya,‡ kami naik ke dalam perahu
dan menyeberang ke arah kota Kapernaum. 18 Lalu angin mulai bertiup
dengan sangat kencang, dan ombak juga menjadi besar. 19 Pada saat itu
kami sudahmendayung perahu kira-kira lima atau enam kilometer. Kemu-
dian kamimelihat Yesus sedang berjalan di atas air mendekati perahu, dan
kamimenjadi takut. 20Tetapi Dia berkata, “Jangan takut! Ini Aku.” 21Waktu
Dia berkata begitu, dengan senang hati kami menolong Dia naik ke dalam
perahu. Dan saat itu juga perahu itu sudah tiba di tempat tujuan kami!

Orang banyakmencari Yesus
22Hari berikutnya, orang banyak yang masih tinggal di seberang danau

menjadi sadar bahwa hari sebelumnya hanya ada satu perahu saja di situ,
dan Yesus tidak ikut menyeberang bersama kami. 23Kemudian ada beber-
apa perahu yang lain datang dari kota Tiberias. Perahu-perahu itu tiba dan
berlabuh tidak jauh dari tempat di mana Yesus memberikan roti kepada
orang banyak itu sesudahDiamengucap syukur kepadaAllah. 24 Jadiwaktu
mereka melihat bahwa Yesus dan kami murid-murid-Nya tidak ada lagi di
situ, mereka naik ke perahu-perahu itu dan menyeberang ke Kapernaum
untukmencari Yesus.

Yesus adalah roti yangmemberi hidup
25Waktu mereka tiba di seberang danau, mereka mencari Yesus sampai

ketemu. Lalumereka bertanya, “Kapan guru tiba di sini?”
26 Lalu Yesus menjawab, “Apa yang Aku beritahukan ini memang benar:

Kalian mencari Aku bukan karena mengerti keajaiban-keajaiban yang su-
dah Aku lakukan, tetapi karena kalian sudah makan roti sampai kenyang.
27 Makanan duniawi akan habis dan cepat menjadi busuk. Janganlah
bekerja untuk mendapat makanan seperti itu. Lebih baik kalian bekerja
untuk mendapat makanan yang tidak ada habis-habisnya dan tidak akan
busuk— yaitu makanan yang memberi hidup yang selama-lamanya. Dan
makanan ituhanyaAku—AnakManusia, yangbisamemberikannyakepada
kalian, karena Allah Bapa sudahmemberikan hak itu kepada-Ku.”

28 Lalu mereka bertanya kepada-Nya, “Lalu apa yang harus kami
lakukan?— supaya Allah senang kepada kami sehingga kami mendapatkan
makanan yangmemberi hidup yang selama-lamanya itu?”

29 Jawab Yesus, “Inilah yang Allah mau kalian lakukan: Percayalah
kepada-Ku, yang sudah diutus-Nya ke dalam dunia ini.”

30 Mereka bertanya lagi kepada-Nya, “Keajaiban apa yang akan kamu
lakukan? Tolong buktikan!— supaya dengan melihat, kami akan percaya
kepadamu. 31 Nenek moyang kita sudah makan manna selama Musa
✡ 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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memimpin mereka di padang gurun. Hal itu sesuai dengan yang ter-
tulis dalam Firman TUHAN, ‘Dia sudah memberi mereka makan roti dari
surga.’ ”✡

32Lalu Yesus berkata kepadamereka, “Apa yangAkukatakan inimemang
benar: BukanMusayangmemberikanrotidari surgakepadanenekmoyang
kita, tetapi Bapa-Ku yang memberikan roti itu. Dan sekarang Dia mau
memberikan roti surgawi yang sebenarnya kepada kalian. 33 Akulah roti
dari surga itu, karena Aku sudah turun dari surga untuk memberi hidup
yang sesungguhnya kepada orang-orang di dalam dunia ini.”

34 Lalu mereka berkata kepada-Nya, “Tuan, berikanlah selalu roti itu
kepada kami.”

35Yesus menjawab, “Akulah roti yang memberi hidup. Setiap orang yang
datang kepada-Ku tidak akan lapar lagi, dan setiap orang yang percaya
kepada-Ku tidak akan haus lagi. 36 Tetapi Aku ulangi lagi: Kalian sudah
melihat Aku, tetapi kalian tetap tidak percaya kepada-Ku. 37 Semua orang
yang sudah dipercayakan Bapa-Ku kepada-Ku akan datang kepada-Ku, dan
Aku tidak akan menolak siapa saja yang datang kepada-Ku. 38Karena Aku
turun dari surga— bukan untuk melakukan kemauan-Ku sendiri, tetapi
melakukan kemauan Bapa yang mengutus Aku. 39 Inilah tujuan Bapa-Ku
mengutus Aku: Supaya setiap orang yang sudah diserahkan-Nya kepada-
Ku, tidak seorang pun binasa. Karena Dia mau supaya mereka semua
Aku hidupkan kembali pada hari terakhir ketika setiap orang dihakimi.§
40 Setiap orang yang memandang Anak-Nya— yaitu Aku,* dan percaya
kepada-Kuakanmenerimahidupyang selama-lamanya. Dan setiapmereka
akan Aku hidupkan kembali pada hari terakhir itu. Semua itu adalah
kemauan Bapa-Ku.”

41 Lalu para pemimpin Yahudi mulai bersungut-sungut tentang Yesus,
karena Dia berkata, “Akulah roti yang sudah turun dari surga.” 42Mereka
berkata, “Yesus ini hanya anak Yusuf. Dan kita mengenal ibu-bapaknya.
Bagaimana dia bisa berkata, ‘Aku sudah turun dari surga’?”

43 Kata Yesus kepada mereka, “Janganlah kalian bersungut-sungut.
44Karena siapa pun tidak bisa datang kepada-Ku atas kemauannya sendiri.
Kalau seseorang datang kepada-Ku, itu karena Bapa yang mengutus Aku
sudah bekerja dalam hatinya sehingga dia datang kepada-Ku. Dan setiap
orang yang datang kepada-Ku, pada hari terakhir akan Aku hidupkan
kembali. 45 Hal itu sesuai dengan apa yang ditulis oleh para nabi, ‘Allah
akan mengajar mereka semua.’✡ Jadi setiap orang yang mendengar dan
menerima ajaran dari Bapa akan datang kepada-Ku. 46 Tidak ada seorang
pun yang pernah melihat Bapa, kecuali Aku yang datang dari Dia. Hanya
Aku saja yang sudah pernahmelihat Dia.

47 “Apa yang Aku katakan ini memang benar: Setiap orang yang percaya
kepada-Ku sudah mempunyai hidup yang selama-lamanya. 48 Akulah roti
yang memberi hidup. 49 Nenek moyang kalian memang sudah makan
manna dari Allah di padang gurun. Tetapi sesudah itu, mereka tetap saja
mati sama seperti semua manusia. 50 Tetapi roti yang sesungguhnya yang
turun dari surga sekarang ada di sini. Setiap orang yang makan roti ini
tidak akan mati. 51Akulah roti hidup yang sudah turun dari surga. Setiap
orang yang makan roti ini akan hidup untuk selama-lamanya. Karena roti

✡ 6:31 Mzm. 78:24 § 6:39 hari terakhir … Lihat Yoh. 6:40, 44, 54; 11:24 dan 12:48. * 6:40
memandang Anak-Nya Lihat Yoh. 3:14-15 dan catatan di ayat 14. ✡ 6:45 Yes. 54:13
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yang Ku-berikan itu adalah tubuh-Ku, yang diserahkan supaya orang-orang
di dalam dunia ini bisa menerima hidup yang sesungguhnya.”

52Kemudian para pemimpin itumulai bertengkar satu sama lain. Mereka
berkata, “Bagaimana dia bisa memberikan tubuhnya untuk kita makan?”

53 Lalu Yesus berkata kepada mereka, “Apa yang Anak Manusia— yaitu
Aku, beritahukan ini memang benar: Kalian harus makan tubuh-Ku dan
minum darah-Ku. Kalau tidak, kalian tidak akan hidup untuk selama-
lamanya. 54 Siapa saja yang makan tubuh-Ku dan minum darah-Ku akan
hidup untuk selamanya, dan orang itu akan Aku hidupkan kembali pada
hari terakhir. 55 Karena tubuh-Ku adalah makanan yang sesungguhnya,
dan darah-Ku adalah minuman yang sesungguhnya. 56 Setiap orang yang
makan tubuh-Ku dan minum darah-Ku menjadi satu dengan-Ku, dan Aku
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. Walaupun mereka makan roti itu, mereka tetap saja
mati seperti semuamanusia. Tetapi setiap orang yangmakan roti yang Aku
berikan akan hidup untuk selama-lamanya.”

59Yesusmengatakan semuanya itu di Kapernaum,waktuDiamengajar di
rumah pertemuan orang Yahudi.†

Banyak pengikut Yesus yangmeninggalkan Dia
60Ketika orangbanyak yangbiasamengikuti Yesusmendengarkan ajaran

itu, mereka berkata, “Ajaran ini sulit sekali. Tidak ada orang yang bisa
mengerti.”

61Yesus tahu bahwamereka yang biasamengikuti Dia sedang bersungut-
sungut karena ajaran-Nya itu, jadi Dia berkata kepada kami kedua be-
las murid-Nya, “Apakah kalian juga tidak senang dengan ajaran-Ku itu?
62 Kalau begitu, kalian pasti tidak senang kalau melihat Anak Manusia—
yaitu Aku, kembali lagi ke surga! 63 Karena apa yang tadi Aku ajarkan
kepada kalian berasal dari Roh Kudus. Ajaran-Ku itu mempunyai kuasa
Roh untuk memberi kehidupan. Segala usaha manusia tidak bisa memberi
hidup. Yang memberi hidup kepada manusia adalah Roh Kudus. 64 Tetapi
Aku tahu bahwa ada beberapa dari antara kalian yang tidak percaya
kepada-Ku.” (KarenaYesus sudah tahudari permulaan siapa saja yang tidak
percaya kepada-Nya— bahkan Dia tahu orang yang akan mengkhianati Dia
di kemudian hari.) 65 Lalu Dia berkata kepada kami, “Itulah sebabnya
Aku berkata kepada kalian, ‘Siapa pun tidak bisa datang kepada-Ku atas
kemauannya sendiri. Karena Bapa-Ku yang harus bekerja dulu di dalam
hatinya, baru dia bisa datang kepada-Ku.’ ”

66 Sesudah itu, banyak orang yang sudah mengikuti Yesus tidak mau
mengikuti Dia lagi, danmereka pergi meninggalkan Dia.

67 Lalu Yesus bertanya kepada kami, “Apakah kalian juga mau mening-
galkan Aku?”

† 6:59 rumah pertemuan orang Yahudi Dalam bahasa Yunani disebut “sinagoge.” Pada zaman
Perjanjian Baru, rumah-rumah pertemuan dipakai untuk pertemuan umumorang Yahudi setempat,
dan juga sebagai tempat berdoa dan mendengar Firman Allah. Rumah pertemuan berbeda dari
Rumah Allah yang ada di kota Yerusalem— yang juga disebut Bait Allah. Persembahan kurban
bakaran hanya dilakukan di Rumah Allah, sedangkan rumah-rumah pertemuan dibangun di setiap
kota dan kampung di mana orang Yahudi tinggal.
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68Lalu Petrusmenjawab, “Tuhan, kami tidak bisameninggalkan Engkau,
karena ajaran-ajaran-Mu berkuasa sehingga kami bisa memperoleh hidup
yang selama-lamanya. 69Dan kami percaya bahwa Engkau adalah Utusan
yang kudus dari Allah.”

70 Lalu Yesus menjawab kami, “Walaupun Aku sendiri yang sudah
memilihkalianyangduabelasorang inimenjadimurid-Ku, tetapi salah satu
dari antara kalian adalah hamba iblis.” 71 Yang Yesus maksudkan adalah
Yudas— anak Simon, dari desa Kariot. Yudas termasuk salah satu dari kami
kedua belas murid itu, tetapi dialah yang kemudianmengkhianati Yesus.

7
Yesus dan saudara-saudara-Nya

1 Sesudah itu Yesus berjalan keliling provinsi Galilea. Dia tidak mau ke
provinsi Yudea karena para pemimpin Yahudi di sana mau membunuh
Dia. 2Pada waktu itu, hampir tiba waktunya bagi orang-orang Yahudi mer-
ayakan Pesta Pondok Cabang-cabang Berdaun— yang berlangsung selama
tujuh hari.✡ 3 Lalu saudara-saudara Yesus berkata kepada-Nya, “Pergilah
ke Yudea supaya orang banyak yang selalu mengikutimu bisa melihat
keajaiban-keajaiban yang kamu lakukan. 4 Karena kalau seseorang mau
menjadi terkenal, dia tidak bisa menyembunyikan apa yang dia lakukan.
Jadi kalau kamu mampu melakukan keajaiban-keajaiban, tunjukkanlah
dirimu kepada semua orang.” 5 Saudara-saudara Yesus berkata begitu
karenamereka juga tidak percaya bahwa Dia adalah Kristus.

6 Jawab Yesus kepada mereka, “Sekarang belum waktunya Aku pergi ke
Yerusalem. Tetapi bagi kalian, kapan saja kalian bisa pergi. 7 Karena
manusia duniawi tidak bisa membenci kalian. Tetapi mereka membenci
Aku, karena Aku selalu berterus terang memberitahukan kepada mereka
bahwa perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan adalah jahat. 8 Biarlah
kalian saja yang pergi ke perayaan itu. Aku tidak pergi sekarang, karena
belum tiba waktu-Ku untuk pergi ke sana.” 9 Sesudah berkata begitu, Yesus
tetap tinggal di Galilea.

10 Tetapi sesudah saudara-saudara-Nya pergi ke perayaan itu, secara
diam-diam Yesus pun pergi, supaya tidak diketahui oleh orang banyak.
11 Pada perayaan itu, para pemimpin Yahudi mencari Dia dan bertanya-
tanya terus, “Dimana orang itu?”

12Di antara orang banyak yang ada di pesta itu, mulai terdengar banyak
bisikan tentang Yesus. Karena ada yang berkata, “Dia orang baik.” Tetapi
ada juga yang berkata, “Bukan, dia penyesat yang menyesatkan banyak
orang!” 13Tetapi seorangpun tidakadayangberaniberbicara secara terang-
terangan tentang Dia, karenamereka takut kepada para pemimpin Yahudi.

Yesusmengajar di Yerusalem
14 Pada hari keempat dari ketujuh hari pesta tersebut, Yesus masuk ke

dalam salah satu teras Rumah Allah, lalu mengajar orang banyak yang ada
di situ. 15 Para pemimpin Yahudi menjadi heran dan berkata, “Bagaimana
orang ini bisa tahu banyak hal?— padahal dia bukan orang yang berpen-
didikan seperti kita!”

16Lalu Yesus menjawabmereka, “Apa yang Aku ajarkan ini tidak berasal
dari diri-Ku sendiri, melainkan ajaran-Ku berasal dari Bapa yangmengutus
Aku kepada manusia di dunia ini. 17 Setiap orang yang mau melakukan
✡ 7:2 Im. 23:33-43; Bil. 29:12-39; Ul. 16: 13-15
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kehendak Allah akan tahu kalau ajaran-Ku benar-benar berasal dari Allah,
atau hanya berasal dari pikiran-Ku sendiri. 18 Kalau ajaran seseorang
berasal dari pikirannya sendiri, berarti dia mencari hormat untuk dirinya
sendiri. Tetapi ajaran-Kumendatangkan hormat bagi Bapa yang mengutus
Aku. Itulah tandanya bahwa Aku tidak menipu, dan kalian boleh percaya
apa yang Aku ajarkan. 19 Percuma saja Musa memberikan Hukum Taurat
kepada kalian! Karena seorang pun dari kalian tidak ada yang mengikuti
Hukum Taurat itu! Lalu kenapa kalian melanggar Hukum Taurat dengan
berusahamembunuh-Ku?”

20Laluorangbanyak itumenjawab, “Engkausudahgila karenakerasukan
setan! Tidak ada orang yang berusahamembunuhmu!”

21 Dan Yesus menjawab mereka, “Aku sudah melakukan satu keajaiban
pada Hari Sabat dan kalian menjadi heran. 22 Tentang pekerjaan pada
Hari Sabat, kalian harus ingat bahwa kalian juga melakukan sunat kepada
anak laki-laki pada Hari Sabat, apabila anak itu lahir pada Hari Sabat
sebelumnya. Hal itu sesuai dengan Hukum Musa, akan tetapi sebenarnya
adat sunat itu tidak berasal dari ajaran Musa tetapi dari nenek moyang
kita. 23 Jadi untuk menaati Hukum Musa, kalian menyunat alat kelamin
anak laki-laki pada Hari Sabat. Kalau begitu, kalian jangan marah kalau
Aku menyembuhkan seluruh tubuh orang sakit pada Hari Sabat! 24 Jangan
kamumenuduhAkuatauorang lain tanpaberpikir baik-baik, tetapi pertim-
bangkanlah perbuatan orang dengan benar dan adil.”

Pertanyaan orang Yahudi kalau Yesus adalah Kristus
25 Kemudian ada beberapa orang Yerusalem yang berkata, “Bukankah

dia ini yang sedang dicari-cari untuk dibunuh? 26 Tetapi lihat! Sekarang
dia mengajar dengan bebas di depan umum, dan mereka tidak berbuat
apa-apa kepada dia! Apakahmungkin para pemimpin kita sekarang sudah
berubah pikiran danmenyadari bahwa dia adalah Kristus?” 27Tetapi orang
lain juga berkata, “Kemungkinan orang Nazaret ini bukan Kristus, karena
kalauKristus datang, seorang pun tidak akan ada yang tahu darimana asal-
Nya. Karenawaktu Dia diutus dari surga, tidakmungkin kitamenyebut Dia
‘orang Nazaret.’ ”

28 Karena itu, waktu Yesus masih mengajar di dalam salah satu teras
Rumah Allah, Dia berkata kepada orang banyak itu dengan suara keras,
“Memang kalianmengenal Aku dan kalian tahu tempat asal-Ku. Tetapi Aku
datang bukan karena kemauan-Ku sendiri. Aku diutus oleh Bapa-Ku— yaitu
Dia yang selalu dapat dipercaya. Kalian belum mengenal Dia. 29 Tetapi
Aku mengenal Dia, karena Aku datang dari Dia. Dia jugalah yang sudah
mengutus Aku.”

30Pada waktu Yesus berkata seperti itu, para pemimpin Yahudi berusaha
untuk menangkap Dia. Tetapi satu pun dari antara mereka tidak ada
yang sampai berbuat apa-apa kepada-Nya, karena belum tiba waktunya
untukmenangkap Dia. 31Tetapi dari antara orang banyak itu, banyak yang
percaya kepada-Nya. Mereka berkata, “Waktu Kristus datang, keajaiban
yang Dia buat pasti tidak akan lebih banyak dari yang Yesus buat sekarang
ini!”

Para pemimpin Yahudi berusahamenangkap Yesus
32 Lalu orang-orang Farisi mendengar apa yang dibicarakan oleh orang

banyak itu tentang Yesus. Jadi mereka bersama para imam kepala menyu-
ruh tentara penjaga Rumah Allah untuk menangkap Dia. 33 Lalu Yesus
berkata kepadaorangbanyak itu, “Hanya sebentar lagiAkubersamakalian.
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Aku akan kembali kepada Bapa yang sudah mengutus Aku. 34Kalian akan
mencari Aku, tetapi kalian tidak akan bisa menemukan Aku, karena kalian
tidak akan bisa datang ke tempat di mana Aku berada.”

35 Lalu para pemimpin Yahudi itu berkata satu sama lain, “Dia ini mau
pergi ke mana sehingga kita tidak bisa menemukan dia? Apakah dia mau
pergi ke negara-negara di mana orang Yahudi sudah tersebar? Apakah
mungkin diamaumengajarmereka yang berbahasa Yunani di sana? 36Apa
maksud perkataannya ini?— ‘Kalian akan mencari aku, tetapi kalian tidak
akan bisa menemukan aku.’ Dan kenapa dia berkata?— ‘Kalian tidak akan
bisa datang ke tempat di mana aku berada.’ ”

Air yangmemberi kehidupan
37Waktu tiba puncak perayaan Pesta tersebut— yaitu hari ketujuh, Yesus

berdiri dan berkata dengan suara keras kepada orang banyak yang ada
di dalam teras Rumah Allah itu, “Siapa saja yang haus di antara kalian,
datanglah kepada-Ku untukminum! 38Seperti tertulis dalam Firman Allah,
orang yang percaya kepada-Ku, ‘dari dalam hatinya akan mengalir aliran-
aliran air yangmemberi hidup.’ ”✡ 39Maksud Yesus adalah Roh Kudus yang
akan diterima di dalam hati setiap orang yang percaya kepada-Nya. Tetapi
pada waktu Dia berkata begitu, Roh Kudus belum diberikan kepada orang
percaya, karena Yesus belum mengalami kematian dan belum diangkat ke
tempat kemuliaan-Nya di surga.

Orang banyak berdebat tentang Yesus
40 Sebagian dari orang banyak yang mendengar perkataan-perkataan

Yesus itu berkata, “Dia ini benar-benar nabi yang kita nanti-nantikan, yang
sudah dijanjikan untukmenggantikanMusa.”*

41Dan yang lain lagi berkata, “Dia adalah Kristus.”
Yang lain lagi mengatakan, “Bukan! Kristus tidak akan datang dari

Galilea, 42karena dalam Firman TUHAN sudah tertulis bahwa Kristus akan
berasal dari keturunanDaud— dari kampung Betlehem, dimana dulu Daud
pernah tinggal.” 43 Demikianlah orang banyak itu bertengkar satu sama
lain tentang Yesus. 44 Beberapa orang dari antara orang banyak itu mau
menangkap Dia, tetapi seorang pun tidak berani menyentuhnya.

Para pemimpin Yahudi tidakmau percaya
45Lalu tentara-tentara penjaga itu kembali kepada para imamkepala dan

orang-orang Farisi yang sudahmenyuruhmereka untukmenangkap Yesus.
Kemudianmereka ditanya, “Kenapa kalian tidakmembawa dia?”

46 Lalu mereka menjawab, “Belum pernah ada orang yang mengajar
seperti dia!”

47 Lalu orang-orang Farisi itu menjawab, “Wah! Ternyata kalian juga
sudah disesatkan olehnya! 48 Belum ada dari antara kami para pemimpin
dan orang Farisi yang percaya kepada dia— bukan?! 49Tetapi orang banyak
yang mengikuti dia itu, tidak tahu apa-apa tentang Hukum Taurat. Biarlah
Allahmenghukummereka!”

50Tetapi di situ juga adaNikodemus— yaitu salah satu dari antaramereka
yang sebelumnya sudah menemui Yesus. Lalu dia berkata kepada mereka,
51 “Jangan kita melanggar Hukum Taurat! Kita harus mendengar langsung

✡ 7:38 Yes. 58:11 * 7:40 dijanjikan untuk menggantikan Musa Musa sudah bernubuat
bahwa Allah akan mengangkat seorang nabi dari antara orang Yahudi, sebagaimana Allah sudah
mengangkat dia sendiri, dan semua orang harus mendengar nabi itu. Lihat Ul. 18:15-19.
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dari orang itu, dan memeriksanya kalau dia betul berbuat salah sebelum
kita berkata bahwa dia sudahmenyesatkan orang.”

52 Lalu jawab mereka kepadanya, “Kenapa kamu membela dia?! Kamu
bukan orangGalilea! Cari sendiri dalamKitab Suci. Kamuakan lihat bahwa
tidak ada tertulis bahwa seorang nabi akan berasal dari Galilea.”

Perempuan yang berzina
[† 53 Sesudah itu, mereka semua pulang ke rumahmasing-masing. ]

8
[ 1 Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. 2 Pada hari berikutnya— pagi-pagi

benar, Dia kembali ke salah satu teras Rumah Allah, dan banyak orang
datang kepada-Nya. Lalu Dia duduk danmengajar mereka.

3 Kemudian para ahli Taurat dan beberapa anggota kelompok Farisi
datang membawa seorang perempuan kepada Yesus. Perempuan itu ter-
tangkap basah berbuat zina. Mereka memaksa dia berdiri di depan orang
banyak itu. 4 Lalu mereka berkata kepada Yesus, “Guru, perempuan ini
tertangkapbasahsedangberbuat zina. 5DanmenurutHukumTaurat, orang
seperti ini harus dilempari denganbatu sampaimati. Tetapimenurut kamu
bagaimana?”

6Mereka bertanya kepada Yesus seperti itu karenamereka sudah sepakat
kalau jawabanYesus tidak sesuaidenganHukumTaurat,merekaberencana
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, biarlahdia yang lebihdulumelempari perempuan ini dengan
batu.” 8Kemudian Dia tunduk lagi danmenulis di tanah.

9 Ketika mereka mendengar jawaban Yesus itu, mereka pergi satu per-
satu— mulai dari yang lebih tua, sampai akhirnya tinggal Yesus sendiri
di situ bersama perempuan itu. Dan perempuan itu masih berdiri di
tempatnya. 10 Lalu Yesus mengangkat kepala-Nya dan bertanya kepada
dia, “Di manakah orang-orang itu? Apakah tidak ada orang yang mau
menghukum kamu?”

11Lalu perempuan itumenjawab, “Tidak ada, Bapa.”
Dan Yesus berkata kepadanya, “Aku juga tidakmenghukummu. Pergilah,

danmulai sekarang jangan berbuat dosa lagi.” ]
Yesuslah terang dunia

12 Sesudah itu, Yesus kembali berbicara kepada orang banyak itu. Dia
berkata, “Akulah terang dunia. Setiap orang yang mengikut Aku tidak
akan hidup dalam kegelapan. Karena terang-Ku akan meneranginya dan
membawanya kepada hidup yang selama-lamanya.”

13 Lalu orang-orang Farisi berkata kepada-Nya, “Tetapi hanya kamu
sendiri yang menjadi saksi atas pengakuanmu itu! Jadi kami tidak bisa
percaya apa yang kamu katakan itu!”

14 Lalu Dia berkata kepada mereka, “Walaupun hanya Aku sendiri yang
menjadi saksi tentangpengakuan-Ku itu, tetapi apa yangAku sampaikan itu
masih tetap benar. Karena Aku tahu dari mana Aku datang dan ke mana
Aku akan pergi. Tetapi kalian tidak tahu apa-apa tentang Aku. 15 Kalian
menyalahkan Aku sesuai dengan kebiasaan manusia duniawi, tetapi Aku
† 7:52 Kurung dengan bentuk [ … ] Menunjukkan bahwa bagian ini— sampai 8:11, tidak terdapat
dalam salinan yang paling kuno.
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datang ke dunia ini bukan untuk menjatuhkan hukuman kepada manusia.
16Kalau Akumengadili orang, Aku akanmengadilinya dengan adil, karena
Aku tidak mengadili sendirian, tetapi bersama-sama dengan Bapa-Ku yang
sudah mengutus Aku. 17 Di dalam Kitab Taurat, Musa sudah menyuruh
kalian bahwa ketika mengadili orang, paling sedikit harus ada dua orang
saksi mata yang mengatakan hal yang sama sebelum membenarkan atau
mempersalahkan orang itu. 18Yangmemberi kesaksian tentang diri-Ku ada
dua: Aku bersaksi tentang diri-Ku sendiri, dan Bapa yang mengutus Aku
juga bersaksi tentang Aku.”

19Lalumereka bertanya kepada-Nya, “Dimana bapamu itu?”
Dan Yesus menjawab, “Kalian tidak mengenal Aku dan juga Bapa-Ku.

Kalau kalian benar-benarmengenal Aku, pasti kalian juga sudahmengenal
Bapa-Ku.” 20 Yesus mengatakan semua itu ketika Dia mengajar di teras
RumahAllah dimana terdapat beberapa kotak untukmenaruh sumbangan
uang. Walaupun Dia mengajar di depan umum di tempat itu, tidak ada
orang yang berusaha untuk menangkap Dia, karena belum tiba waktunya
Dia ditangkap.

Para pemimpin Yahudi tidakmengerti ajaran Yesus
21 Yesus berkata lagi kepada orang banyak itu, “Aku akan pergi mening-

galkan kalian. Lalu kalian akan mencari Aku, dan kalian akan mati tanpa
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
Akubukandari dunia ini. 24 Itu sebabnyaAkuberkata kepada kalianbahwa
kalian akan mati tanpa pengampunan atas dosa-dosa kalian. Ya, seperti
itulah yang akan terjadi kepada kalian kalau kalian tidak percaya bahwa
Akulah Dia yang kalian nanti-nantikan.”*

25Lalumereka bertanya lagi, “Tidakmungkin! Kamu pikir kamu siapa?—
sampai kamu berkata seperti itu!”
Lalu Yesus menjawab, “Sejak pertama kali Aku mengajar kalian, Aku

sudah 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
kepadamereka, “PadawaktukalianmenaikkandanmenggantungkanAnak
Manusia—yaituAku, saat itulahkalianakan tahu: SungguhAkulahDiayang
kaliannanti-nantikan itu. Dankalian akanmenyadari bahwa tidak ada satu
pun yang Ku-lakukan atau yang Ku-ajarkan dari pikiran-Ku sendiri, tetapi
itu semua sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Bapa-Ku. 29 Bapa

* 8:24 Akulah Dia yang … Secara harfiah, “Aku adalah (Dia).” Kedua kata itu dalam bahasa Yunani
mirip salah satu nama untuk Allah dalam bahasa Ibrani/Aram— yaitu “Yahweh.” (Kel. 3:14; Yes. 41:4;
dan 43:10.) Kemungkinan besar Yesus sengaja memakai ungkapan tersebut dengan dua arti— yaitu
‘Aku adalah Allah’, dan ‘Aku adalah Kristus— yaitu Mesias yang dijanjikan itu’. Hal seperti ini terjadi
enam kali dalam buku ini— yaitu dalam 8:24, 28, 58; 13:19; dan 18:5, 8.
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yang mengutus Aku selalu bersama-Ku. Dia tidak pernah meninggalkan
Aku, karena Aku selalu melakukan apa yang menyenangkan hati-Nya.”
30Padawaktumerekamendengar Yesus berbicara seperti itu, banyak orang
menjadi percaya kepada-Nya.

Bagaimana caranya bebas dari dosa
31 Lalu Yesus berkata kepada orang Yahudi yang sudah percaya kepada-

Nya, “Kalau kalian tetap mengikuti ajaran-Ku, berarti kalian benar-benar
pengikut-Ku. 32 Kalian akan menerima ajaran-ajaran yang benar, dan
ajaran yang benar itulah yang akanmembebaskan kalian.”

33Lalu ada yang berkata kepada-Nya, “Kami adalah keturunanAbraham!
Kami tidak pernah menjadi budak bangsa lain. Bagaimana kamu bisa
berkata bahwa kami akan dibebaskan?”

34 Lalu Yesus menjawab, “Apa yang Aku katakan ini memang benar:
Setiap orang yang berbuat dosa sudah menjadi budak dari dosa yang
diperbuatnya. 35-37 Pikirkan contoh ini: Seorang budak yang dibeli tidak
termasuk sebagai anggota keluarga tuannya. Kedudukannya tidak sama
dengan anak— yang adalah anggota keluarga itu untuk selamanya. Kalian
berpikir, ‘Kami adalah keturunan Abraham, berarti kami termasuk kelu-
arga 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
adalahhal-hal yang sudahdinyatakanBapakepada-Ku. Tetapi kalianhanya
melakukan apa yang kalian pelajari dari bapak kalian.”

39Kemudianmerekamenjawab, “Kami adalah keturunan Abraham.”
Lalu Yesus menjawab, “Kalau kalian benar-benar keturunan Abraham,

pastilah kalian mengikuti contoh Abraham. 40 Ajaran benar yang Aku
dengar dari Allah, Aku sampaikan kepada kalian, tetapi kalian berusaha
membunuh-Ku! Abrahamtidakpernahmelakukanseperti itu! 41 Jadi sudah
jelas bahwa kalian bukan keturunan Abraham, karena kalian mengikuti
contoh bapak lain.”
Kemudian orang Yahudi itu menjawab, “Kami ini bukanlah anak-anak

haram! Sebenarnya Allah yang satu-satunya yang menjadi Bapak kami
semua.”

42 Lalu Yesus berkata lagi kepada mereka, “Kalau benar Allah itu Bapa
kalian, pasti kalian akan mengasihi Aku, karena Aku datang dari Dia. Aku
datang bukan karena kemauan-Ku sendiri, tetapi Dialah yang mengutus
Aku ke dalam dunia ini. 43Dan inilah sebabnya kalian tidak bisa mengerti
kata-kata-Ku: Karena kalianmenolakmenerima ajaran-Ku. 44Bapak kalian
adalah iblis! Itulah sebabnya kalian senang melakukan kemauannya. Dari
permulaan, iblis adalah pembunuh, dan dia selalu melawan ajaran benar.
Karena ajaran benar tidak bisa tinggal di dalam dirinya. Dia suka menipu
karena memang itulah sifat aslinya. Dia adalah penipu dan bapak dari
semua penipu.

45 “Sedangkan ajaran-Ku adalah benar. Jadi itulah sebabnya kalian tidak
mungkin percaya kepada-Ku! 46Kalian sama sekali tidak pernah membuk-
tikan bahwaAku berbuat dosa. Jadi kalau Akumengajar ajaran yang benar,
kenapa kalian tidak percaya kepada-Ku? 47 Setiap orang yang berasal dari
Allah, diapasti akanmendengarkanajarandariAllah. Ternyatakalian tidak
mau mendengarkan ajaran-Nya! Karena itu, sudah terbukti bahwa kalian
bukan berasal dari Allah.”
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Yesus berbicara tentang diri-Nya dan Abraham
48Lalu para pemimpin Yahudi itu langsungmenghina Dia, “Kamu adalah

orang Samaria yang sudah gila dan kerasukan setan!”
49Dan Yesusmenjawab, “Aku tidak kerasukan. Aku bekerja untukmemu-

liakan Bapa-Ku, tetapi kalian menghina Aku. 50 Aku tidak mencari pujian
untuk diri-Ku sendiri. Tetapi ada Satu yang mau supaya Aku dihormati.
Dialah juga yang sedang membela Aku. 51 Apa yang Aku katakan ini
memang benar: Semua orang yang mengikut ajaran-Ku tidak akan mati
untuk selama-lamanya.”

52 Lalu orang Yahudi itu berkata lagi kepada-Nya, “Sekarang sudah jelas
bahwa kamu ini gila dan kerasukan setan! Abraham sudahmati, dan nabi-
nabi juga sudah mati. Tetapi kamu berkata, ‘Semua orang yang mengikut
ajaranku tidak akan mati untuk selama-lamanya.’ 53 Kamu keterlaluan
sekali! Ternyata kamu pikir dirimu lebih hebat dari Abraham! Dia sudah
mati, dan semua nabi juga sudah mati. Lalu sekarang kamu pikir dirimu
lebih hebat dari mereka semua!”

54Lalu Yesus menjawab, “Kalau Aku bekerja mencari hormat untuk diri-
Ku sendiri, kalian tidakusahpercayakepada-Ku. Tetapi Yangmenghormati-
Ku adalah Bapa-Ku— yaitu Dia yang kalian sebut sebagai Allah kalian.
55 Tetapi kalian belum mengenali Dia. Aku yang mengenali Dia. Kalau
Aku berkata bahwa Aku tidak mengenali Dia, berarti Aku sudah menjadi
penipu— sama seperti kalian. Tetapi Aku mengenali Dia, dan Aku selalu
menaati perintah-Nya. 56 Nenek moyang kalian Abraham senang sekali
ketika dia mendengar tentang rencana pelayanan-Ku di dunia ini. Ketika
dia menyaksikannya dari awal, dia gembira sekali.”

57Lalu mereka berkata kepada-Nya, “Apa?! Umurmu belum sampai lima
puluh tahun, dan kamu berkata bahwa kamu sudahmelihat Abraham!”

58 Kemudian Yesus menjawab, “Apa yang Aku katakan ini memang be-
nar: Sebelum Abraham dilahirkan, Aku sudah ada.”† 59 Ketika mereka
mendengar Yesus berkata seperti itu, mereka mengambil batu-batu untuk
melempari Dia supaya mati. Tetapi tiba-tiba Yesus membuat mereka tidak
bisa melihat diri-Nya, lalu pergi meninggalkan Rumah Allah.

9
Yesusmembuat seorang yang buta sejak lahir bisamelihat

1 Pada waktu kami murid-murid berjalan bersama Yesus, kami semua
melihat seseorang yang buta sejak lahir. 2Lalu kami bertanya, “Guru, kira-
kira siapa yang berbuat dosa sampai dia dilahirkan buta? Apakah karena
dosanya sendiri waktu dia masih berada di dalam kandungan ibunya, atau
karena dosa ibu atau bapaknya?”

3 Lalu Yesus menjawab, “Dia dilahirkan buta bukan karena dosanya,
dan juga bukan karena dosa ibu atau bapaknya. Tetapi hal itu terjadi
supaya melalui dirinya kuasa Allah bisa dinyatakan kepada banyak orang.
4-5 Selama Aku masih berada di dunia ini, Aku adalah terang dunia. Jadi
sekarang selama hari masih siang, kita harus melakukan berbagai tugas
yang diberikan oleh Bapa yang sudahmengutus Aku. Karenamalam segera
akan tiba dan siapa pun tidak ada yang bisa melakukan apa-apa lagi.”

6 Sesudah Yesus berkata begitu, Dia membuang ludah ke tanah dan
mengaduk ludah-Nya itu dengan tanah sampai menjadi lumpur, kemudian
Dia oleskan pada kelopakmata orang buta itu. 7Lalu Dia berkata, “Pergilah
† 8:58 Aku sudah ada Dalam bahasa Yunani ungkapan ini merupakan nama Allah, “Yahweh.” Lihat
catatan di 8:24.
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ke kolam Siloam dan cucilah matamu di sana.” (Dalam bahasa Ibrani,
‘Siloam’ berarti ‘Diutus’.) Lalu orang itu pergi mencuci matanya ke kolam
itu. Ketika dia kembali, dia sudah bisa melihat.

8 Sesudah dia kembali, para tetangganya dan orang-orang yang pernah
melihat dia mengemis sebelumnya berkata satu sama lain, “Bukankah dia
ini orang buta yang biasa dudukminta-minta uang?!”

9Ada yang menjawab, “Benar, memang inilah dia.” Tetapi ada juga yang
berkata, “Bukan! Dia hanyamirip dengan orang buta itu.”
Lalu dia pun berkata, “Benar. Sayalah si buta yang dulu itu!”
10 Karena itu mereka bertanya kepadanya, “Bagaimana caranya kamu

bisa melihat?”
11Dia menjawab, “Orang yang bernama Yesus itu mencampur ludahnya

dengan tanah sampai menjadi lumpur, lalu dia oleskan pada kelopak mata
saya. Lalu dia menyuruh saya pergi mencuci mata saya di kolam Siloam.
Kemudian saya pergi. Sesudah sayamencuci mata saya, saya bisamelihat.”

12Lalumereka bertanya lagi kepadanya, “Dimana orang itu?”
Dan dia menjawab, “Saya tidak tahu.”

Kelompok Farisi memeriksa apakah benar mantan orang buta itu buta
sejak lahir

13Lalu orang-orang itumembawamantan orang buta itu kepada anggota-
anggota kelompok Farisi, 14 karena hari ketika Yesus membuat lumpur
dan membuat si buta itu bisa melihat adalah Hari Sabat. 15 Jadi orang-
orang Farisi itu juga bertanya kepadanya, “Bagaimana caranya kamu bisa
melihat?”
Laluorang itumenjawab, “Yesusmengoleskan lumpurpadakelopakmata

saya, lalu saya pergi mencuci mata saya, dan sekarang saya bisa melihat.”
16 Kemudian beberapa orang Farisi itu berkata, “Tidak mungkin Yesus

diutus Allah, karena dia tidak taat kepada aturan Hukum Taurat tentang
Hari Sabat.”
Tetapi beberapaanggota lainberkata, “Orangberdosa tidakmungkinbisa

melakukan keajaiban seperti ini!” Maka terjadilah beda pendapat yang
hebat di antaramereka.

17 Lalu mereka bertanya lagi kepada orang itu, “Kamulah si buta yang
sudah dibuatnya bisa melihat. Jadi bagaimana pendapatmu tentang orang
itu?”
Mantan orang buta itu menjawab, “Dia adalah nabi.”
18Tetapimereka tetap tidakpercayabahwadiamemangbuta sebelumnya

dan sekarang sudah bisa melihat. Oleh karena itu, mereka memanggil ibu
danbapaknya. 19Lalumerekabertanyakepadakeduaorang 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 sehingga dia
bisa melihat, dan kami tidak mengenal orang yang membuat matanya bisa
melihat. Silakan Bapak-bapak bertanya kepadanya. Dia sudah dewasa, dan
dia sendiri bisamenjawabnya.” 22 Ibu dan bapaknya berkata begitu kepada
orang-orang Farisi itu karena mereka takut kena hukuman— yaitu mereka
bisa dilarang masuk ke dalam setiap rumah pertemuan orang Yahudi.
Karena sebelumnya, parapemimpinorangYahudi sudahbersepakatbahwa
siapa yang mengaku Yesus adalah Kristus dilarang masuk ke dalam setiap



Yohanes 9:23 434 Yohanes 9:40

rumahpertemuan.* 23Olehkarena itulahorang tuanya ituberkata, “Silakan
Bapak-bapak bertanya kepadanya. Dia sudah dewasa, dan dia sendiri bisa
menjawabnya.”

24 Jadi, untuk kedua kalinya orang-orang Farisi itumemanggil orang yang
tadinya buta itu dan berkata kepadanya, “Bersumpahlah di hadapan Allah
bahwakamuakanmengatakanyangbenarkepadakami! Karenakami tahu
Yesus itu orang berdosa.”

25Laludiamenjawab, “Diaorangberdosaatau tidak, saya tidak tahu. Yang
saya tahu ini saja: Dulu saya buta, tetapi sekarang saya sudah bisamelihat!”

26 Lalu mereka bertanya, “Apa yang dia perbuat terhadap kamu?
Bagaimana dia membuat matamu bisa melihat?”

27Dandiamenjawab, “Baru saja saya jelaskankepadakalian, tetapi kalian
tidak memperhatikannya. Kenapa kalian mau mendengarkannya lagi?!
Jangan-jangan kalian jugamaumenjadi pengikutnya!”

28 Lalu mereka menghina dia dengan berkata, “Kamulah pengikut orang
berdosa itu—bukankami! Kami adalahpengikutMusa. 29Kami tahubahwa
Allah sudahberbicarakepadaMusa. Tetapi kami tidak tahuapa-apa tentang
orang itu!”

30 Lalu orang yang tadinya buta itu berkata kepada mereka, “Wah, ini
aneh sekali! Kalian berkata bahwa kalian tidak tahu apa-apa tentang Yesus,
padahal dia sudah membuat mata saya bisa melihat. 31 Karena kita tahu
bahwaAllah tidakmungkinmendengarpermohonanorangberdosa. Tetapi
Dia mendengar setiap orang yang menghormati-Nya dan yang melakukan
kehendak-Nya. 32Dari sejak dunia ada sampai sekarang, belumpernah kita
dengar tentang orang yang sanggup membuat mata orang yang buta sejak
lahir bisamelihat. 33Kalau orang itu tidak diutus oleh Allah, tidakmungkin
dia melakukan keajaiban seperti ini!”

34 Lalu mereka berkata kepadanya, “Saat kamu dilahirkan kamu sudah
penuh dengan dosa. Karena itulah kamu buta! Dan sekarang kamu
menganggapdirimupantas untukmengajar kami—begitu?!” Dan sejak saat
itu, dia dilarangmasuk ke dalam rumah pertemuanmana pun.

Jangan sampaimata hati kitamenjadi buta
35 Pada waktu Yesus mendengar bahwa mantan orang buta itu dilarang

masuk ke dalam rumah pertemuan mana pun, Yesus mencari dia, dan
ketika bertemuYesus bertanya, “Apakahkamupercaya kepadaAnakManu-
sia?”

36 Lalu orang itu menjawab, “Bapa, siapakah Dia? Katakanlah kepada
saya supaya saya percaya kepada-Nya!”

37 Lalu Yesus berkata, “Kamu sudah melihat Dia. Sebenarnya Anak
Manusia itu adalah Aku— yang sudah diutus oleh Allah ke dalam dunia ini
dan sekarang sedang berbicara dengan kamu.”

38 Orang itu menjawab, “Saya percaya, Tuhan!” Lalu dia sujud
menyembah-Nya.

39 Lalu Yesus berkata, “Aku datang ke dunia ini untuk membuat pemisa-
han di antara manusia: Orang yang buta akan melihat, dan orang yang
menganggap dirinya bisa melihat akanmenjadi buta.”

40 Ada beberapa anggota dari kelompok Farisi di situ yang mendengar
perkataan Yesus itu. Mereka berkata kepada-Nya, “Jadi maksudmu, kami
ini buta— begitu?!”

* 9:22 rumah pertemuan orang Yahudi Lihat catatan di Yoh. 6:59. Seorang yang dilarang masuk ke
dalam rumah pertemuan juga dijauhkan oleh semua orang.
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41 JawabYesus, “Kalaukalianmasing-masingmengakukamubuta, 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 dan mer-
ampok domba-domba itu. 2 Sedangkan gembala domba itu pasti masuk
melalui pintu. 3 Lalu penjaga kandang akan membuka pintu baginya.
Dan ketika gembala itu memanggil nama setiap dombanya, domba-domba
itu pun akan mengenal suaranya, dan mengikutinya ketika dia menuntun
domba-dombanya keluar. 4 Dan ketika dia mengeluarkan domba-domba
itu, dia selalu berjalan di depan. Domba-dombanya selalu mengikuti dia,
karena mereka mengenal suaranya. 5 Tetapi domba-domba itu tidak akan
mengikuti orang lain— bahkan akan lari dari orang itu karena domba-
domba itu tidakmengenal suaranya.”

6 Sesudah Yesus menceritakan kiasan itu, kami semua yang
mendengarkan-Nya tidakmengerti apamaksudnya.

Yesus gembala yang setia
7 Jadi, Yesus berkata lagi, “Apa yang Aku katakan inimemang benar: Aku-

lah pintu masuk ke kandang domba. 8 Setiap orang yang datang sebelum
Aku danmengaku sebagai gembala, mereka adalah pencuri dan perampok.
Tetapi domba-domba itu tidakmengikutimereka. 9Ya, Akulah pintu. Setiap
orang yang masuk melalui Aku, akan selamat. Dan Aku akan menjaga
merekasupayabisakeluarmasukkandangdenganamandanmendapatkan
makanan. 10Tetapi pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan
membinasakan. Tetapi Aku sudah datang ke dunia ini untuk memberi
hidup— yaitu hidup yang penuh berkat.

11 “Akulah gembala yang setia. Seorang gembala yang setia akan meny-
erahkan nyawanya untuk menyelamatkan domba-dombanya. 12 Tetapi
pekerja upahan tidak akan bekerja seperti gembala pemilik domba-domba
itu. Ketika pekerja itu melihat serigala datang, dia akan lari dan mening-
galkan domba-domba itu. Lalu serigala itu akan menangkap salah satu
domba, dan yang lainnya akan lari ke sana kemari. 13 Dia lari karena dia
bekerja hanya sebagai seorang upahan saja dan dia tidak peduli dengan
domba-domba itu.

14-15 “Aku adalah gembala yang setia. Akumenyerahkan nyawa-Ku untuk
menyelamatkan domba-domba-Ku. Sama seperti Bapa-Ku sangat menge-
nal 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
dalamkelompokyang satu ini. Mereka jugaakanmendengar suara-Ku. Dan
akhirnya semua domba-Ku akan menjadi satu kelompok dengan satu gem-
bala— yaitu Aku. 17 Jadi, itulah sebabnya Bapa mengasihi Aku: Karena Aku
sudah bersedia menyerahkan nyawa-Ku untuk menyelamatkan mereka.
Tetapi setelah mati, Aku akan hidup lagi. 18 Kematian-Ku bukan karena
siapa-siapa. Sebaliknya, Aku sendiri yangmenyerahkan nyawa-Ku. Karena
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Aku sendiri yang berhak atas nyawa-Ku— baik untuk menentukan waktu
kematian-Ku maupun waktu Aku hidup kembali. Ini semua sesuai dengan
perintah Bapa kepada-Ku.”

19 Waktu orang Yahudi mendengar Yesus mengajar seperti itu, mereka
mulai bertengkar satu sama lain. 20 Banyak di antara mereka yang men-
gatakan, “Dia gila karena dikuasai setan. Tidak usah dengarkan dia!”

21 Tetapi yang lain berkata, “Apa yang baru saja dia katakan itu bukan
seperti perkataan orang yang dikuasai setan! Orang yang dikuasai setan
tidakmungkinmenyembuhkanmata orang buta.”

Pertengkaran antara para pemimpin Yahudi dan Yesus
22Tidak lama kemudian Yesus berada di Yerusalem padawaktu perayaan

memperingati Peresmian Rumah Allah. Waktu itu musim dingin. 23 Dan
Yesus sedang berjalan-jalan di Teras Salomo di Rumah Allah. 24Kemudian
para pemimpin Yahudi datang berkumpul di sekeliling Yesus dan berkata
kepada-Nya, “Sudah begitu lama kamimenunggu untuk kamumengatakan
dengan terus terang tentang siapa dirimu sebenarnya! Kalau kamu me-
mang Kristus, katakanlah!”

25 Lalu jawab-Nya, “Aku sudah memberitahukan, tetapi kalian tidak
percaya. Aku sudah melakukan banyak keajaiban dalam nama Bapa-
Ku. Hal-hal itu menunjukkan jabatan-Ku. 26 Tetapi kalian tidak percaya
karena kalian bukan domba-domba-Ku. 27 Karena domba-domba-Ku se-
lalu mendengarkan suara-Ku. Aku mengenal mereka, dan mereka selalu
mengikut Aku. 28 Aku memberikan hidup yang selama-lamanya kepada
mereka. Jadi domba-domba-Ku tidak akan mati selamanya, dan tidak ada
yang bisa merampas mereka dari tangan-Ku. 29 Yang sudah memberikan
domba-domba itu kepada-Ku adalah Bapa-Ku. Dialah yang lebih berkuasa
dari semua yang ada, dan tidak ada yang bisa merampas mereka dari
tangan Kami.* 30Bapa dan Aku adalah satu.”

31Lalu sekali lagi✡ para pemimpin itu mengambil batu untuk melempari
Yesus sampai mati.

32 Tetapi Dia berkata kepada mereka, “Sesuai perintah Bapa-Ku, Aku su-
dah mengerjakan banyak keajaiban† di tengah-tengah kalian. Jadi, apakah
ada keajaiban yang kalian tidak suka, sehingga kalianmaumembunuhAku
dengan batu?”

33 Lalu mereka menjawab, “Bukan! Kami tidak mau membunuh kamu
karena keajaiban yang kamu lakukan, tetapi karena kamumenghina Allah.
Kamu hanya manusia saja, tetapi kamu menjadikan dirimu sama seperti
Allah.”

34 Lalu Yesus menjawab, “Kalian sudah menerima Firman TUHAN, dan
memang pernahmembaca di dalamnya bahwa Allah berkata,
‘Kalian semua adalah anak-anak Allah YangMahabesar,

* 10:29 tangan Kami Secara harfiah, Yesusmengatakan “tidak ada yang bisamerampas dari tangan
Bapa.” Tetapi karena apa yang Dia katakan di ayat 28b dan 29a, maksud-Nya adalah bahwa Bapa
danDiamemegang domba-domba itu bersama. Ini sesuai Yoh. 17:10. ✡ 10:31 Yoh. 8:59 † 10:32
keajaibanDalambahasaYunani, Yesuskatakan “perbuatanbaik,” tetapi di sini dan37-38,maksudnya
bukan perbuatan biasa saja.
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dan bersifat seperti Dia.’‡
35 Tentu Firman TUHAN selalu benar. Jadi kalau Allah sendiri menyebut
orang-orang itu anak-anak-Nya— yaitu mereka yang sudah menerima Fir-
manAllah, 36kalian tidakperlu berpikir bahwaAkumenghinaAllah karena
Aku berkata, ‘Aku adalah Anak Allah.’ Dialah yang mengkhususkan dan
mengutusAkuke dalamdunia ini. 37KalauAku tidakmelakukankeajaiban-
keajaiban yang memuliakan Bapa-Ku, kalian tidak usah ikut ajaran-Ku.
38 Tetapi kalau Aku memang melakukan banyak keajaiban yang memuli-
akan Bapa-Ku, dan kalian tetap tidak mau percaya kepada-Ku, sebaiknya
hendaklah kalian percaya bahwa hal-hal yang Aku lakukan itu berasal dari
Bapa. Dengan begitu kalian akan tahu dan mengerti bahwa Bapa sudah
bersatu dengan Aku, dan Aku bersatu dengan Dia.”

39Lalu mereka mencoba lagi untuk menangkap Yesus, tetapi ada sesuatu
yangmenghalangi mereka sehingga Dia terlepas dari tanganmereka.

40Kemudian Dia pergi ke seberang Sungai Yordan, tempat Yohanes dulu
membaptis orang, lalu tinggal di sana. 41Banyak orang datang kepada-Nya.
Mereka berkata, “Satu keajaiban pun tidak pernah Yohanes lakukan, tetapi
semua yang dia katakan tentang orang ini adalah benar.” 42 Dan di situ
banyak orang yangmenjadi percaya bahwa Yesus adalah Kristus.

11
Kematian Lazarus

1-3 Pada waktu itu, teman Yesus yang bernama Lazarus sedang sakit.
Dia tinggal dengan dua saudarinya— yaitu Maria dan Marta, di kampung
Betania, dekat Yerusalem. (Maria ini yang akan meminyaki kaki Yesus
dengan minyak harum dan mengusapnya dengan rambutnya.) Jadi kedua
saudari Lazarus itu menyuruh orang pergi menemui Yesus dengan berita
seperti ini, “Tuhan, sahabat-Mu yang Engkau kasihi sedang sakit.”

4 Ketika Yesus mendengar berita itu, Dia berkata, “Penyakit itu tidak
akan berakhir dengan kematian. Melainkan supaya Allah dimuliakan. Dan
melalui hal itu Aku sebagai Anak Allah juga akan dimuliakan.” 5Walaupun
Yesus mengasihi Maria, Marta dan Lazarus, 6 tetapi ketika Dia mendengar
berita itu, Dia masih tetap tinggal di situ selama dua hari lagi dengan kami
murid-murid-Nya. 7 Sesudah itu, Dia berkata kepada kami, “Mari kita
kembali ke Yudea.”

8Lalukamimenjawab, “Guru, belum lamaparapemimpinYahudihampir
melempari Engkau dengan batu, jadi apakah Engkau sungguh-sungguh
mau kembali ke sana?!”

9 Lalu Dia menjawab, “Setiap hari matahari bersinar selama dua belas
jam. Jadi kalau kita berjalan pada siang hari, kita tidak akan jatuh, karena
cahayanya menyinari kita. 10 Tetapi siapa yang berjalan di waktu malam,
sering kali bisa jatuh karena tidak ada terang untukmenuntunnya.”

11 Lalu Dia berkata lagi, “Sahabat kita Lazarus sedang tidur sekarang,
tetapi Akumau pergi ke sana untukmembangunkan dia.”

‡ 10:34 anak-anak Allah … Yesus mengutip dari Mzm. 82:6. Menurut yang Yohanes tulis dalam
bahasa Yunani, Yesus hanya sebut bagian pertama dari ayat itu— yaitu secara harfiah, “Aku— yaitu
Allah, katakan, ‘Kalian adalah allah-allah.’ ” (Kata ‘allah-allah’ itu biasa diterjemahkan ‘ilah-ilah’
dalam bahasa Indonesia.) Secara harfiah semua ayat itu bisa diterjemahkan, “Saya katakan, ‘Kalian
adalah ilah-ilah, dan semua kalian adalah anak-anak Yang Mahatinggi.’ ” Penerjemahan ini mengisi
semua ayat Mzm. 82:6, karena itu membuat artinya lebih jelas untuk pembaca sekarang.
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12 Lalu kami menjawab, “Tuhan, kalau dia sedang tertidur, hal itu baik.
Berarti dia akan sembuh dan bangun sendiri.” 13 (Kami pikirmaksud Yesus,
Lazarus sedang tidur seperti biasanya. Tetapi sebenarnya maksud Yesus
‘tidur’ dalam kata kiasan— yang artinya ‘mati’.)

14 Karena itu, Dia berkata dengan terus-terang kepada kami, “Lazarus
sudahmati. 15Dan sebenarnya lebih baik waktu itu Aku tidak hadir di sana
untukmenyembuhkan dia. Karena kejadian ini akanmembuat kalian lebih
percaya kepada-Ku. Tetapi sekarangmarilah kita pergi kepadanya.”

16 Salah satu dari kami adalah Tomas, yang biasa dipanggil si Anak
Kembar.* Saat itu dia berkata, “Mari kita ikut Dia, supaya kita juga ikut
dibunuh bersama Dia.”

Hanya Yesus saja yangmemberi kebangkitan dan hidup
17WaktuYesusdankamimurid-murid-Nya tibadiBetania, adayangmem-

beritahukan kepada Yesus bahwa mayat Lazarus sudah berada di dalam
kubur selama empat hari. 18 Kampung Betania tidak jauh dari Yerusalem,
kira-kira tiga kilometer† saja. 19Padawaktu itu banyak orang Yahudi sudah
datang mengunjungi Marta dan Maria, untuk menghibur mereka karena
kematian saudaramereka.

20WaktuMartamendengar bahwa Yesus sudah dekat, dia langsung pergi
menjemput Yesus, sedangkanMaria tetap berada di dalam rumah. 21Waktu
mereka bertemu, Marta berkata kepada-Nya “Tuhan, kalau Engkau ada di
sini sebelumnya, saudara saya pasti tidak meninggal. 22 Tetapi saya tahu
bahwa sekarang ini juga, Allah akanmemberikan kepada-Mu apa saja yang
Engkauminta kepada-Nya.”

23Lalu Yesus menjawab, “Saudaramu itu akan hidup lagi.”
24DanMartaberkata kepada-Nya, “Saya tahubahwadia akanbangkit dan

hidup lagi ketika semuaorangdibangkitkanpadawaktudunia iniberakhir.”
25 Tetapi Yesus berkata kepadanya, “Akulah yang memberi kebangki-

tan dan hidup. Setiap orang yang percaya kepada-Ku akan tetap hidup
walaupun dia sudah mati. 26 Dan semua orang yang masih hidup dan
percaya kepada-Ku, sebenarnya mereka tidak akan pernah mati. Marta,
apakah kamu percaya akan hal ini?”

27 Lalu dia menjawab, “Ya, Tuhan. Saya percaya bahwa Engkau adalah
Anak Allah dan Kristus— yang sudah dijanjikan untuk datang ke dalam
dunia ini.”

Yesusmenangis
28SesudahMarta berkata begitu, dia kembali ke rumah untukmemanggil

Maria. Karena ada orang-orang lain di dalam rumah, Marta berbisik
kepadanya, “Guru sudah ada di sini, dan Dia mau bertemu denganmu.”
29 Mendengar hal itu, Maria langsung berdiri dan pergi menemui Yesus.
30Pada waktu itu, Yesus belummasuk ke kampung itu, tetapi Dia masih be-
rada di tempat di mana Marta bertemu dengan Dia. 31Kebetulan waktu itu
adabanyakorangYahudi yang sudahdatangke rumah ituuntukmenghibur
Maria. Waktu mereka melihat dia berdiri dan cepat-cepat pergi ke luar,
mereka berpikir dia mau pergi ke kubur Lazarus untuk menangis. Jadi
mereka mengikuti dia. 32Waktu Maria sampai di tempat Yesus berada dan
melihat-Nya, dia langsung sujud menyembah di depan kaki-Nya. Lalu dia

* 11:16 si AnakKembarNamaTomasberasal dari bahasa Ibrani danmempunyai arti ‘anakkembar’.
Di sini Yohanes juga memberikan namanya dalam bahasa Yunani— yaitu “Didimus”— yang juga
berarti ‘anak kembar’. † 11:18 tiga kilometer Secara harfiah, “15 stadia.”
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berkata, “Tuhan, kalau Engkau ada di sini sebelumnya, saudara saya pasti
tidakmeninggal.”

33 Waktu melihat Maria dan orang Yahudi yang datang bersama dia
menangis, Yesus merasa sangat sedih dan bersusah hati. 34 Lalu Yesus
bertanya kepadaMaria danMarta, “Dimanakah kalianmenguburkan dia?”
Danmerekamenjawab, “Mari ikutlah, Tuhan, dan lihat sendiri!”
35Lalu Yesus menangis.
36Karena itu orang-orang yang ikut itu berkata, “Lihat! Yesus pasti sangat

mengasihi dia.”
37Tetapi di antaramereka ada juga yangberkata, “Yesus pernahmenyem-

buhkanmata orang buta— bukan?! Kalau begitu kenapa dia tidakmembuat
sesuatu supaya Lazarus tidakmati?”

Yesusmenghidupkan Lazarus kembali
38 Dengan hati yang sangat sedih, Yesus sampai di kuburan. Kuburan

itu adalah sebuah gua batu yang ditutup dengan batu besar. 39 Lalu Yesus
berkata kepada orang-orang yang ada di situ, “Pindahkan batu itu.”
Tetapi Marta berkata, “Tuhan, sudah empat hari mayatnya di dalam

kuburan itu. Pasti sudah bau busuk.”
40 Lalu Yesus berkata kepadanya, “Ingatlah apa yang Aku sudah katakan

kepadamu! Kalau kamu percaya kepada-Ku, Allah akan menunjukkan
kuasa dan kemuliaan-Nya yang sangat hebat kepadamu!”

41 Sesudah mereka memindahkan batu itu, Yesus melihat ke langit dan
berkata, “Bapa, Aku berterima kasih kepada-Mu karena Engkau sudah
mendengar doa-Ku. 42 Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan
Aku. Tetapi Aku berkata seperti itu karena orang banyak yang berkumpul
di sini sedang mendengar doa-Ku, dan Aku mau supaya mereka percaya
bahwa Engkaulah yang mengutus Aku.” 43 Sesudah berkata demikian, Dia
memanggil dengan suara yang kuat, “Lazarus, keluarlah!” 44 Lalu Lazarus
keluar. Kaki dan tangannyamasih terikat dengan kain pembungkusmayat,
danmukanya jugamasih terikat dengan sepotong kain.
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 untuk
menghibur Maria menjadi percaya kepada Yesus, karena mereka menyak-
sikan sendiri keajaiban itu. 46 Tetapi ada juga dari antara mereka yang
pergi kepadaorang-orang Farisi danmelaporkanapa yangdilakukanYesus.
47Karena itu kelompok Farisi bersama para imam kepala berkumpul den-
gan anggota-anggota sidang Mahkamah Agama. Mereka membicarakan
soal Yesus seperti ini, “Apa yang harus kita lakukan? Orang itu melakukan
banyak keajaiban. 48 Kalau kita membiarkan dia terus melakukan yang
seperti itu, pasti semua orang akan percaya kepadanya. Maka raja Roma
akan menyuruh tentaranya datang dan menghancurkan Rumah Allah dan
semua orang Yahudi.”

49 Salah satu di antara mereka bernama Kayafas. Dia yang adalah imam
agung pada tahun itu. Dia berkata kepada mereka, “Kalian tidak tahu apa-
apa! 50 Coba pikir: Daripada semua bangsa Yahudi binasa, lebih baik satu
orang yangmati demi bangsa kita.”

51 Tetapi sebenarnya Kayafas mengatakan hal itu bukan dari pikirannya
sendiri. Pada tahun itu dia menjabat sebagai imam agung. Jadi tanpa
✡ 11:44 Mat. 26:1-5; Mrk. 14:1-2; Luk. 22:1-2
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sadar, perkataannya merupakan nubuatan dari Roh Kudus bahwa Yesus
akan mati untuk semua orang Yahudi. 52Dan kematian Yesus bukan hanya
untukorangYahudi saja. Tetapi tujuandaripengurbanan-Nyaadalahuntuk
mengumpulkan danmempersatukan semua orang dari seluruh dunia yang
akanmenjadi anak-anak Allah.

53 Jadi, pada hari itu para pemimpin Yahudi mengambil keputusan untuk
membunuh Yesus. 54 Karena itu, Yesus tidak lagi berjalan secara terang-
terangan di depan umum di antara orang Yahudi di provinsi Yudea. Dia
pergi dengan kami murid-murid-Nya ke daerah yang sepi dekat kampung
Efraim dan tinggal di situ.

55Beberapahari sebelumorang-orangYahudimerayakanPaskah, banyak
orang dari seluruh negeri Israel pergi ke Yerusalem. Sesuai dengan Hukum
Taurat,merekadatangbeberapahari sebelumnyauntukmengikutiupacara
pembersihan diri sebelum perayaan itu. 56-57 Pada waktu itu, karena para
imamkepala dankelompokFarisimaumenangkapYesus,merekamengelu-
arkan perintah seperti ini: “Bagi siapa yangmengetahui keberadaan Yesus,
harus segera melaporkannya kepada kami.” Oleh karena itu banyak orang
mencari Yesus. Waktu mereka berdiri di teras Rumah Allah, mereka sering
berkata satu sama lain, “Bagaimana pendapat kamu? Apakah Yesus akan
datang ke pesta ini?”

12
Mariamenggosokminyak di kaki Yesus di Betania✡

1Enamhari sebelumperayaan Paskah, Yesus dan kamimurid-murid-Nya
kembali lagi ke Betania. Betania itu adalah kampung halaman Lazarus—
yaitu orang yang sudah Yesus hidupkan kembali dari kematian. 2 Orang-
orang di kampung itumengadakan jamuanmakanmalam untukmenghor-
mati Yesus. Dan Marta juga ikut mengatur makanan, sedangkan Lazarus
termasuk salah satu dari orang-orang yang duduk makan bersama-sama
dengan Yesus. 3Lalu Maria membawa setengah liter minyak wangi* murni
yang sangat mahal, dan dia menggosok minyak di kaki Yesus, kemudian
diusapnya dengan rambutnya. Bau harum minyak itu memenuhi seluruh
rumah itu.

4Tetapi Yudas— salah 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 mau membantu orang miskin, tetapi
karena dia seorang pencuri. Dia dipercaya sebagai bendahara yangmener-
ima semuauangpersembahanyangdiberikankepadaYesusdankami, yang
disimpan di dalam kantong. Tetapi dia sering mencuri uang dari kantong
itu.

7Lalu Yesus berkata, “Tidak usah kalian menegur perempuan ini! Tanpa
disadari dia sudah melakukan persiapan bagi tubuh-Ku pada waktu Aku
dikuburkan. 8 Orang-orang miskin akan selalu ada di antara kalian, dan

✡ 12: Mat. 26:6-13; Mrk. 14:3-9 * 12:3 minyak wangi Kata yang dipakai dalam bahasa Yunani
berarti bahwa ini minyak narwastu. Minyak itu dibuat dari akar tanaman ‘nard’— yang tumbuh di
negeri India. † 12:5 uang banyak Secara harfiah, “300 dinar.” Dinar adalah mata uang Romawi
yang dibuat dari perak asli. Padawaktu 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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kalian mempunyai banyak kesempatan untuk menolong mereka. Tetapi
Aku tidak akan selalu ada bersama kalian.”

Rencana para imam kepala terhadap Lazarus
9 Hari itu banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus berada di Be-

tania. Jadi mereka pergi ke sana untuk melihat Yesus dan Lazarus yang
sudah dihidupkan-Nya dari kematian. 10Oleh karena itu, para imamkepala
mengatur rencana untuk membunuh Lazarus juga. 11Karena ketika orang
banyak mendengar cerita tentang Lazarus, yang menjadi percaya kepada
Yesus semakin bertambah dan orang-orang itu tidak lagi berpihak kepada
para imam kepala.

Orang banyakmenyambut Yesus sebagai raja✡
12 Keesokan harinya, tersebarlah berita bahwa Yesus sedang menuju ke

Yerusalem. Jadi orang banyak yang sudah berkumpul untuk mengikuti
perayaan Paskah 13 mengambil daun-daun palem dan pergi keluar kota
untukmenyambut Yesus. Mereka bersorak-sorak,
“Hosana! Pujilah Allah!‡

Biarlah Allahmemberkati raja§ Israel yang baru ini!
Raja inilah yang datangmewakili TUHAN!”✡

14Waktu itu Yesus mendapati seekor keledai muda, lalu Dia naik ke atas
keledai itu. Hal itu terjadi sesuai dengan apa yang sudah tertulis di dalam
Firman TUHAN,
15 “Penduduk Yerusalem,* jangan takut!

Lihatlah! Raja kalian sedang datang
denganmenunggangi seekor keledai muda.”✡

16 Waktu kami murid-murid-Nya ikut bersama orang banyak itu, kami
tidakmengerti bahwa hal itu sudah tertulis tentang Kristus. Tetapi sesudah
Yesus dimuliakan melalui kematian dan kenaikan-Nya ke surga, barulah
kamimengerti bahwa kami sudahmelakukannya sesuai dengan perkataan
nabi.

17-18 Oleh sebab ini, pada hari itu banyak sekali orang pergi untuk
menyambut Yesus: Karena waktu Yesus menghidupkan Lazarus dengan
memanggil dia keluar dari kuburnya, banyak orang melihat peristiwa itu.
Lalumereka terusmenceritakan tentang keajaiban itu kepada orang-orang
lain. 19Waktu orang-orang Farisi melihat hal itu, mereka berkata satu sama
lain, “Lihat! Semua yang kita lakukan sama sekali tidak berhasil. Semua
orang sudahmengikuti orang itu!”

Yesus berbicara tentang kematian-Nya
20Di antara orang-orang yang datang beribadah ke Yerusalem pada Hari

Raya Paskah, ada juga beberapa orang yang bukan Yahudi.† 21 Mereka
datang kepada Filipus dan berkata kepadanya, “Tuan, kami mau bertemu
✡ 12:11 Mat. 21:1-11; Mrk. 11:1-11; Luk. 19:28-40 ‡ 12:13 Pujilah Allah! Secara harfiah mereka
bersorak, “Hosana.” Kata itu juga diterjemahkan di sini “Pujilah TUHAN!” Dalam Bahasa Ibrani
sebelum zaman Yesus, kata ‘Hosana’ berarti ‘Menyelamatkan sekarang’, atau ‘Aku berdoa minta
bantuan.’ Tetapi pada zaman Yesus, arti ‘Hosana’ sudah menjadi ‘Pujilah TUHAN’. § 12:13 raja
Huruf kecil dipakai di sini sebagai kata ganti nama untuk Yesus, karena yang berbicara bukan orang
yang percaya bahwa Dia adalah Anak Allah. ✡ 12:13 Mzm. 118:25-26 * 12:15 penduduk
Yerusalem Secara harfiah, “putri Sion.” Sion adalah nama bukit di mana terletak kota Yerusalem.
✡ 12:15 Zak. 9:9 † 12:20 orang yang bukan Yahudi Menerjemahkan “orang-orang Yunani.”
Padawaktu 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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dengan Yesus.” (Filipus berasal dari kota Betsaida di Galilea.) 22Kemudian
dia pergi dan menyampaikan permohonan mereka kepada Andreas. Lalu
Andreas dan Filipus menyampaikannya kepada Yesus.

23Lalu Yesus berkata kepada mereka yang bukan Yahudi itu, “Sudah tiba
waktunya Anak Manusia— yaitu Aku, dimuliakan melalui jalan kematian.
24ApayangAkukatakan inimemangbenar: Apayangsegera terjadikepada-
Ku dapat digambarkan seperti satu biji gandum. Untuk menghasilkan
banyak biji gandum, biji itu harus ditanam dan mati, baru bisa tumbuh
kembali dan menghasilkan banyak biji gandum. Kalau tidak demikian, biji
itu akan tetap satu biji saja. 25 Begitu juga, orang yang mau memperta-
hankanhidupnyadidunia ini akankehilanganhidupnya. Tetapi orangyang
rela menyerahkan hidupnya, akan memiliki hidup untuk selama-lamanya.
26 Setiap orang yang mau melayani Aku hendaklah ikut ke mana saja Aku
pergi, supaya mereka tetap bersama-Ku. Bapa-Ku akan menghargai setiap
orang yangmelayani Aku.”

27 “Sekarang hati-Ku sangat sedih. Sebaiknya apa yang Ku-katakan dalam
doa-Ku? Memang pantas bagi-Ku berdoa seperti ini, ‘Bapa, selamatkanlah
Aku sekarang dari penderitaan ini!’ Tetapi Aku tidak bisamemohon seperti
itu, karena justruuntukmengalamipenderitaan inilahAkudatangkedalam
dunia ini. 28 Jadi Aku hanya berdoa, ‘Bapa, biarlah nama-Mu dimuliakan
melalui apa yang terjadi atas diri-Ku!’ ”
Lalu kami semua yang ada di situ mendengar suara dari surga yang

berkata, “Aku sudah memuliakan nama-Ku melalui Engkau, dan Aku akan
melakukannya lagi!”

29Kami yang berdiri di situ, ada yang berkata, “Itu bunyi guntur.”
Tetapi ada juga yang berkata, “Bukan. Itu suara malaikat yang berbicara

kepada-Nya.”
30 Lalu Yesus berkata kepada kami semua, “Suara itu bukan untuk Aku

dengar, tetapi supaya kalian dengar. 31 Sekarang sudah tiba waktunya
orang-orang di dunia ini dihakimi. Dan sekarang juga penguasa dunia
ini— yaitu iblis, akan dijatuhkan dan kuasanya dihancurkan. 32 Lalu Anak
Manusia‡ akan diangkat dan digantungkan di atas bumi. Ketika hal itu ter-
jadi, Aku akanmembuka jalan supaya setiap orang bisa datang kepada-Ku.”
33Yesus berkata seperti itu untukmemberitahukan bagaimana caranya Dia
akanmati.

34Lalu dari antara orang banyak itu ada yang berkata kepada-Nya, “Kami
sudah membaca di dalam Firman TUHAN§ bahwa Kristus akan hidup
selama-lamanya. Jadi kenapa kamu berkata bahwa ‘Anak Manusia harus
diangkat dan digantungkan?’ Dengan berkata ‘Anak Manusia,’ siapa yang
kamumaksudkan?”

35Lalu Yesus berkata kepadamereka, “Hanya tinggal sebentar lagi terang
bersama kalian di dunia ini. Jadi hendaklah kalian menggunakan waktu
yang ada selagi terang itu bersama kalian, supayawaktu 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

‡ 12:32 Anak Manusia Secara harfiah, “Aku.” Karena pertanyaan pendengar di ayat 34, tentu
Yesus memakai istilah Anak Manusia dalam perkataan ini. Lihat catatan di Yoh. 1:51. § 12:34
Firman TUHAN Secara harfiah, “Hukum.” Pada zaman PB, orang-orang Yahudi sering sebut seluruh
Perjanjian Lama dengan kata ‘Hukum’. Secara lebih persis, ‘Hukum’ (dan secara khusus kata ‘Taurat’
dari bahasa Arab) diartikan sebagai ‘Hukum Musa’— yaitu kelima buku pertama dalam PL yang
ditulis oleh Nabi Musa.
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bersama kalian, hendaklah kalian percaya kepada-Ku sebagai terang itu.*
Dengan begitu terang itu akan memenuhi hidup kalian,† dan kalian tidak
akan tersesat karena dikuasai oleh kegelapan.” Sesudah Yesus berkata
begitu, Dia berangkat dengan kami murid-murid-Nya dan pergi ke tempat
yang tidak diketahui oleh orang banyak itu.

Pendapat orang Yahudi tentang Yesus
37Walaupun orang Yahudi sudah menyaksikan begitu banyak keajaiban

yang Yesus lakukan, tetapi mereka masih tetap tidak percaya kepada-Nya.
38DengandemikianperkataanNabi Yesayaditepati, saat dia berkeluhkesah
kepada Allah,
“Ya Allah, ketika akumenyampaikan berita dari Engkau

hampir tidak ada yang percaya!
Dan ketika Engkau mengulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa untuk

melakukan keajaiban-keajaiban,
mereka seperti buta!”✡

39 Oleh karena itu, mereka tidak bisa percaya: Karena Yesaya juga sudah
berkata seperti ini,
40 “Allah sudahmembuat matamerekamenjadi buta,

sehinggamereka tidak bisa melihat,
dan jugamenutup pikiranmereka,

sehinggamereka tidak bisa mengerti.
Dengan demikianmereka tidak bisa berbalik kepada-Nya.
Tetapi kalaumereka kembali, Allah sudah berjanji,

‘Aku akan tetapmenyembuhkanmereka.’ ”✡
41 Yesaya berkata seperti itu karena jauh sebelum Yesus datang ke dalam
dunia ini, dia sudah melihat kemuliaan Kristus, dan menyatakan bahwa
akan seperti itulah nanti kehidupan Yesus.

42Tetapi padawaktu itu, sebenarnya sudahcukupbanyakorangyangper-
caya kepadaYesus, termasukpara pemimpinYahudi. Tetapi karenamereka
takut kepada kelompok Farisi, mereka tidak mau mengakuinya secara
terus terang, karena mereka takut diusir dan dilarang masuk ke rumah-
rumah pertemuan orang Yahudi. 43Mereka lebih suka menyenangkan hati
manusia daripadamenyenangkan hati Allah.

Manusia akan dihakimimenurut ajaran Yesus
44 Tetapi Yesus memang pernah berseru kepada orang banyak, “Setiap

orang yangpercaya kepada-Kubukanhanyapercaya kepada-Ku, tetapi juga
percaya kepada Dia yang sudah mengutus Aku ke dunia ini. 45Orang yang
melihat Aku, berarti sudah melihat Dia yang mengutus Aku. 46Aku sudah
datang ke dalamdunia ini sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya
kepada-Ku tidak tinggal lagi di dalam kegelapan.

47 “Tetapi bukan Aku yang menghukum orang-orang yang menolak
ajaran-Ku. Karena Aku datang ke dalam dunia ini bukan untuk men-
jatuhkan hukuman kepada manusia, tetapi untuk membebaskan mereka
dari hukuman akibat dosa-dosa mereka. 48 Ingatlah: Pada hari penghaki-
man, siapa saja yang menolak Aku dan ajaran-ajaran-Ku akan dihukum
Allah. Ajaran-Ku akan menjadi tolok ukur bagi mereka! 49Karena ajaran-
Ku bukan berasal dari diri-Ku sendiri, tetapi dari Bapa yangmengutus Aku.
Dialah yang memberi tugas kepada-Ku untuk menyampaikan ajaran ini.

* 12:36 percayakepada-Ku sebagai terang itu Secaraharfiah, “percayakepada terang itu.” † 12:36
Dengan begitu … terang Secara harfiah, “Supaya kalian menjadi anak-anak terang.” ✡ 12:38 Yes.
53:1 ✡ 12:40 Yes. 6:10
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50 Dan Aku tahu bahwa ajaran dari Bapa memimpin kepada hidup untuk
selama-lamanya. Itu sebabnyaAku selalumengajar sesuai denganapayang
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,
danbegitu jugaDia tetapmembuktikankasih-Nya kepadakami sampai hari
terakhir hidup-Nya.

2 Pada waktu Yesus dan kami murid-murid-Nya sedang makan malam
bersama, iblis sudah bekerja di dalam hati Yudas supaya dia menjual
Yesus kepada musuh-musuh-Nya. (Yudas itu adalah anak Simon, dari desa
Kariot.) 3 Yesus tahu bahwa Bapa-Nya sudah menyerahkan semua kuasa
ke dalam tangan-Nya. Dia juga tahu bahwa Dia datang dari Allah, dan
sudah hampir tiba saatnya untuk Dia kembali kepada Allah. 4 Sementara
kami sedangmakan, Yesus berdiri danmembuka jubah-Nya. KemudianDia
mengambil handuk dan mengikat handuk itu di pinggang-Nya. 5 Lalu Dia
mengisi air ke dalam sebuah baskom dan mulai mencuci kaki kami semua
danmengeringkan lagi dengan handuk yang Dia sudah ikat pada pinggang-
Nya.

6 Waktu Dia sampai kepada Petrus— yang juga disebut Simon, Petrus
berkata kepada-Nya, “Tuhan, tidak usah Engkaumencuci kaki saya.”

7Lalu Yesusmenjawab kepadanya, “Apa yang Aku sedang lakukan, kamu
tidak akanmengerti sekarang. Tetapi nanti kamu akanmengerti.”

8Lalu Petrus berkata lagi, “Saya tidak akan pernah mengizinkan Engkau
mencuci kaki saya!”
Tetapi Yesus berkata kepadanya, “Kalau Aku tidak mencuci kakimu,

berarti kamu bukan lagi pengikut-Ku.”
9 Lalu Petrus* berkata kepada-Nya, “Tuhan, kalau begitu, jangan hanya

kaki saya sajayangEngkaucuci, tetapi cucilah juga tangandankepala saya!”
10 Yesus berkata kepadanya, “Orang yang sudah mandi, tubuhnya sudah

bersih. Sesudah berjalan, dia hanya perlu membersihkan kakinya saja.
Pada umumnya kalian sudah bersih di mata Allah, tetapi ada di antara
kalian yang tidak bersih.” 11 Yesus berkata begitu karena Dia tahu siapa
yang sudah berencana untuk menjual Dia. Itu sebabnya Dia berkata, “Ada
di antara kalian yang tidak bersih.”

12 Sesudah Yesus mencuci kaki kami semua, Dia memakai jubah-Nya
lagi dan kembali ke tempat duduk-Nya. Kemudian Dia berkata kepada
kami, “Apakah kalian mengerti apa yang Aku kerjakan kepada kalian tadi?
13KalianmemanggilAku ‘Guru’dan ‘Tuhan.’ Dankeduapanggilan itubenar,
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 yangAku katakan inimemang benar: Seorang hamba

* 13:9 Petrus Secaraharfiah, “SimonPetrus.” Pemakaiankeduanama tersebutberarti ‘Petrus—yang
juga disebut Simon’. Keduanama itu juga diterjemahkan ‘Petrus’dalamayat 24 dan 36, dan beberapa
ayat lain di Injil ini.
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tidak lebih tinggi daripada tuannya. Demikian juga, seorang yangmewakili
orang lain tidak lebih tinggi daripada orang yang mengirim dia. 17Hal-hal
itu memang sudah jelas. Jadi kalian akan sangat diberkati kalau mengikuti
contoh-Ku dan salingmelayani.

18 “Aku tidak berkata itu tentang kalian semua, karena Aku tahu siapa-
siapa yang sudah Aku pilih. Tetapi apa yang tertulis dalam Firman TUHAN
harus ditepati, yangmengatakan,
‘Teman-Ku yang biasa makan bersama Aku,

dialah yangmenjadi musuh-Ku.’†
19Aku sampaikan begitu kepada kalian sekarang, supaya waktu dia bertin-
dak, kalianakanpercayabahwaAkuadalahDiayangkaliannanti-nantikan.
20 Yang Ku-katakan ini memang benar: Siapa saja yang menerima orang
yang Aku utus, berarti dia menerima Aku. Dan siapa yang menerima Aku,
berarti dia menerima Bapa yangmengutus Aku.”

Yesus berterus-terang tentang orang yang akanmenjual Dia✡
21Waktu Yesus berkata begitu, Dia menjadi sangat sedih, lalu Dia berkata

dengan terus-terang, “Apa yang Aku katakan ini memang benar: Salah
seorang dari antara kalian akanmenjual Aku kepadamusuh-musuh-Ku.”

22Kami merasa bingung dan saling melihat satu sama lain, karena kami
tidak tahu siapa yang Dia maksudkan. 23 Saya— yaitu murid yang sangat
dikasihi oleh Yesus,‡ duduk dekat di sebelah kanan§ Yesus. 24 Kemudian
Petrus memberi tanda dengan tangan kepada saya, supaya saya bertanya
kepada Yesus siapa yang Diamaksudkan.

25 Lalu saya berbalik supaya lebih dekat lagi dan berbisik kepada-Nya,
“Tuhan, siapakah di antara kami ini yang Engkaumaksud?”

26 Lalu Dia menjawab, “Orang yang menerima roti yang Aku celupkan
ini, dialah orang itu.” Sesudah berkata begitu, Dia mengambil sepotong
roti, lalumencelupkankedalammangkukdanmemberikankepadaYudas—
yaitu anak Simon, orang Kariot. 27 Ketika Yudas makan roti itu, iblis
langsung masuk ke dalam hatinya. Lalu Yesus berkata kepadanya, “Apa
yang kamu rencanakan, lakukanlah segera.” 28 Tetapi di antara kami yang
sedang makan itu tidak ada yang mengerti apa maksud Yesus waktu Dia
berkata seperti itu kepada Yudas. 29Karena Yudas adalah bendahara,maka
dari antara kami ada yang berpikir bahwa Yesus bermaksud supaya dia
membeli sesuatu yang diperlukan untuk hari-hari berikut dalam perayaan
itu. Ada juga yang berpikir bahwa Yesus mau supaya dia memberikan
sesuatu kepada orang-orangmiskin.

30 Jadi sesudah dia makan roti itu, dia langsung pergi. Waktu itu hari
sudahmalam.

Yesus berbicara tentang kematian-Nya danmemberikan perintah baru

† 13:18 menjadi musuh-Ku Secara harfiah, “mengangkat tumit terhadap Saya.” Kalimat ini adalah
kutipan dari Mzm. 41:10. ✡ 13:20 Mat. 26:20-25; Mrk. 14:17-21; Luk. 22:21-23 ‡ 13:23
murid yang sangat dikasihi oleh Yesus Sesuai kebiasaannya, secara harfiah Yohanes tidak menulis
‘saya’ mengenai dirinya di ayat ini. Tetapi identitas Yohanes sebagai murid itu dinyatakan pada Yoh.
21:24-25. Lihat catatandi Yoh. 1:35. § 13:23 dudukdekat di sebelahkananSecaraharfiah, Yohanes
menulis “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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31 Sesudah Yudas keluar, Yesus berkata kepada kami, “Sekarang sudah
waktunya untuk Aku— Anak Manusia, dimuliakan. Dan Allah akan dimu-
liakan melalui apa yang terjadi atas diri-Ku. 32 Oleh karena Aku akan
memuliakan Allah, maka Dia juga akan memuliakan Aku. Dan Dia akan
segeramelakukan hal itu.”

33Yesus berkata lagi, “Anak-anak-Ku, hanya sebentar saja Akumasih ada
bersama kalian, dan sesudah itu kalian akan mencari Aku. Jadi sekarang
Aku berkata kepada kalian sama seperti yang Aku sudah katakan kepada
para pemimpin Yahudi: Kalian tidak bisa datang ke tempat di mana Aku
pergi.

34 “Aku memberikan perintah baru kepada kalian: Yaitu kalian harus
salingmengasihi satu sama lain. Sama seperti Aku sudahmengasihi kalian,
begitu juga kalian harus salingmengasihi. 35Kalau kalian salingmengasihi,
maka semua orang akan tahu bahwa kalian adalahmurid-murid-Ku.”

Yesusmemberitahukan bahwa Petrus akanmenyangkal-Nya✡
36 Lalu Petrus bertanya kepada Yesus, “Tuhan, Engkau mau pergi ke

mana?”
Dan Dia menjawab, “Sekarang kamu tidak bisa ikut ke tempat di mana

Aku pergi. Tetapi nanti di kemudian hari kamu akan menyusul Aku ke
tempat itu.”

37Petrus bertanya lagi, “Tuhan, kenapa saya tidak bisa mengikut Engkau
sekarang? Saya sudah siap menyerahkan nyawa saya untuk menyela-
matkan Engkau.”

38 Jawab Yesus, “Apa?! Kamumaumenyerahkan nyawamuuntukmenye-
lamatkan Aku! Itu tidak mungkin! Apa yang Aku katakan ini kepadamu
memang benar: Sebelum ayam berkokok, kamu akan berkata tiga kali
bahwa kamu tidakmengenal Aku!”

14
Yesuslah jalan yang benarmenuju kepada Bapa

1 Kemudian Yesus berkata kepada kami murid-murid-Nya, “Janganlah
bersusah hati. Teruslah percaya kepada Allah dan juga kepada-Ku. 2 Di
rumah Bapa-Ku ada banyak tempat tinggal. Sekarang Aku pergi ke sana
mendahului kalian untuk menyiapkan tempat tinggal bagi kalian. Kalau
itu tidak benar, tidak mungkin Aku menjanjikan seperti itu kepada kalian.
3 Kalau Aku sudah pergi ke rumah Bapa-Ku dan tempat bagi kalian sudah
siap, Aku akan datang kembali danmembawa kalian ke tempat itu— supaya
dimanaAkuberada, di situ jugakalianada. 4Danke tempatmanaAkupergi,
kalian tahu jalan ke situ.”

5 Lalu Thomas berkata kepada-Nya, “Tuhan, kami belum tahu ke mana
Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?”

6 Lalu Yesus menjawab, “Akulah jalan menuju kepada Bapa, dan dasar
dari semua ajaran yang benar, dan Yang memberikan hidup yang selama-
lamanya. Siapa pun tidak bisa datang kepada Bapa kecuali melalui Aku.
7 Kalau kalian benar-benar sudah mengenal Aku, itu berarti kalian juga
mengenal Bapa-Ku. Tetapi sekarang kalian sungguh sudah mengenal dan
melihat Dia.”

8 Lalu Filipus berkata kepada Yesus, “Kalau begitu Tuhan, tunjukkanlah
Bapa-Mu kepada kami, supaya hati kami puas.”

✡ 13:35 Mat. 26:31-35; Mrk. 14:27-31; Luk. 22:31-34
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9 Lalu jawab Yesus, “Bukankah sudah begitu lama Aku bersama kalian!
Jadi, seharusnya kamu sudah mengenal Aku, Filipus! Orang yang sudah
melihat Aku, berarti sudah melihat Bapa-Ku. Jadi kenapa kamu masih
berkata, ‘Tunjukkanlah Bapa-Mu kepada kami?’ 10 Apakah kamu belum
percaya bahwa Aku bersatu dengan Bapa-Ku, dan Bapa-Ku juga bersatu
dengan Aku? Hal-hal yang Aku ajarkan tidak berasal dari diri-Ku sendiri,
tetapi Bapa bersatu dengan Aku untuk melakukan semua pekerjaan itu.
11 Percayalah bahwa Aku bersatu dengan Bapa, dan Bapa bersatu dengan
Aku. Kalau kalian tidak percaya kepada perkataan-perkataan-Ku, percay-
alah kepada-Ku karena kalian sudah melihat keajaiban-keajaiban yang su-
dah Aku lakukan. 12Apa yang Ku-katakan ini memang benar: Setiap orang
yang percaya kepada-Ku akanmelakukan keajaiban-keajaiban seperti yang
Aku lakukan. Danbukanhanya itu saja, tetapimereka jugaakanmelakukan
berbagai keajaiban yang lebih hebat dari yang Aku lakukan, karena seben-
tar lagi Aku akan pergi kepada Bapa-Ku. 13Dan apa saja yang kalian minta
di dalam doa supaya Aku* dimuliakan, Aku akan menjawab doa kalian
itu. Dengan begitu, Bapa akan dimuliakan melalui Aku— Anak-Nya. 14 Ya,
apa saja yang kalian minta kepada-Ku demi Aku dimuliakan, Aku akan
memberikannya.”

Yesus berjanji untukmemberikan Roh Penolong
15 “Kalau kalian mengasihi Aku, kalian akan mengikuti semua perintah-

Ku. 16LaluAkuakanmintakepadaBapa, supayaDiamemberikanPenolong†
yang lain untuk menyertai dan menolong kalian sampai selama-lamanya.
17 Penolong itu adalah Roh Kebenaran,‡ yang akan mengajar hal-hal yang
benar kepada kalian. Tetapi orang-orang duniawi tidak bisa menerima
Dia, karena mereka tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Tetapi kalian
mengenal Dia, karena sekarangDia ada bersama kalian, dan nanti Dia akan
tinggal di dalam hati kalianmasing-masing.

18 “Aku tidak akan meninggalkan kamu sendirian. Aku akan datang
kembali kepadamu. 19 Tinggal sebentar lagi, orang-orang duniawi tidak
akan melihat Aku lagi, tetapi kalian akan melihat Aku. Karena Aku hidup,
berarti kalian juga akan hidup. 20 Pada waktu itulah kalian akan tahu
bahwaAkubersatudenganBapa-Ku, Akubersatudengankalian, dankalian
bersatu dengan Aku. 21Setiap orang yang sungguh-sungguhmengasihi Aku
tentu akanmelakukan perintah-perintah-Ku. Dan orang yang seperti itulah
yang akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Aku juga akan mengasihi dia, dan akan
menyatakan diri-Ku kepadanya.”

22 Kemudian seorang murid yang bernama Yudas— yang bukan dari
desa Kariot, bertanya kepada Yesus, “Tuhan, kenapa Engkau menyatakan
diri-Mu kepada kami, dan kepada orang-orang duniawi tidak Engkau ny-
atakan?”

23 Lalu jawab Yesus, “Setiap orang yang mengasihi Aku akan mengikuti
ajaran-Ku. Bapa-Ku akanmengasihi dia. Jadi Aku dan Bapa-Ku akan datang
kepadanya dan tinggal di dalam dia. 24 Tetapi siapa yang tidak mengasihi
Aku juga tidak mengikuti ajaran-Ku. Ingatlah: Ajaran ini tidak berasal dari
diri-Ku, tetapi dari Bapa yang sudahmengutus Aku.

* 14:13 AkuSecaraharfiah, “nama-Ku.” SesuaidengankebudayaanorangYahudipadazamanYesus,
‘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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25 “Aku sudah mengatakan semua ini waktu Aku masih ada bersama-
sama dengan kalian. 26 Tetapi Penolong itu— yaitu Roh Kudus yang akan
diutus Bapa supaya Aku dimuliakan, Dialah yang akanmengajarkan kalian
tentang segala sesuatu. Dan Dia akan mengingatkan kalian tentang semua
yang sudah Aku ajarkan kepada kalian.

27 “Sekarang Aku mau meninggalkan berkat untuk kalian, supaya kalian
bisa hidup dengan perasaan hati yang tenang. Perasaan tenang yang Aku
berikan itu tidak sama seperti perasaan tenang yang diberikan oleh orang-
orang duniawi. Jadi janganlah kalian menjadi bersusah hati dan merasa
takut. 28Aku sudahmemberitahukan kepada kalian bahwaAku akan pergi,
tetapi Aku akan datang kembali kepada kalian. Kalau kalian benar-benar
mengasihi Aku, seharusnya kalian bersukacita kalau Aku meninggalkan
kalian dan pergi kepada Bapa-Ku, karena Dia lebih berkuasa daripada-
Ku. 29 Sekarang Aku sudah memberitahukan hal itu kepada kalian, supaya
waktu hal itu terjadi, kalianmenjadi percaya.

30 “Aku tidak akan berbicara banyak lagi kepada kalian, karena penguasa
duniawi sedang datang. Tetapi dia sama sekali tidakmempunyai kuasa atas
diri-Ku. 31 Tetapi apa yang Ku-lakukan sekarang sesuai dengan perintah
Bapa kepada-Ku, supaya orang-orang duniawi tahu bahwa Aku mengasihi
Bapa.”
Lalu Yesus berkata lagi kepada kami, “Sekarang marilah! Kita pergi dari

rumah ini!”

15
Yesuslah pohon anggur

1 Lalu Yesus berkata kepada kami murid-murid-Nya, “Aku seperti pohon
anggur yang benar-benar menghasilkan buah sesuai dengan kehendak
Allah, dan Bapa-Ku seperti petani yang merawat pohon anggur itu. 2 Dia
memangkas setiap cabang-Ku yang tidak menghasilkan buah. Dan Dia
mengurangi daun pada setiap cabang yang sedang berbuah, supaya buah-
nya* bertambah banyak lagi. 3Kalian masing-masing memang sudah siap
untuk berbuah karena ajaran yang Ku-berikan kepadamu. 4 Hendaklah
kamu hidup bersatu dengan Aku, dan Aku pun akan tetap hidup bersatu
denganmu. Sama seperti cabang tidak bisa berbuah kalau hidup terpisah
dari pohonnya, begitu 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 dan menjadi kering. Cabang-cabang itu
akan dikumpulkan, lalu dilemparkan dan dibakar ke dalam api. 7 Kalau
kamu tetap hidup bersatu dengan Aku, dan ajaran-Ku hidup di dalam

* 15:2 menghasilkan buah Karena arti sebenarnya adalah orang dan bukan pohon yang berbuah,
artinya hidup dengan cara menunjukkan bahwa mereka adalah milik Yesus. Termasuk dalam cara
hidup itu adalah 1) “Hasil dan bukti Roh Kudus terlibat dalam hidup kita”— yang disebut di Gal.
5:22-23. (Lihat juga Ef. 5:9; Ibr. 12:11; Yak. 3:18.) 2) ‘Panen gandum’ rohani— yaitu memenangkan
jiwa-jiwa supaya hidup mereka juga diubahkan dan mereka memperoleh keselamatan yang sela-
ma-lamanya, seperti yang Yesus jelaskan dalam Yoh. 4:34-38 dan Yoh. 15:16. Yesus menyerahkan
diri-Nya untuk hal itu, seperti yang dinyatakan dalam Yoh. 12:24.
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hatimu, kamu boleh minta apa saja yang kamu perlukan, maka hal itu
akan diberikan kepadamu. 8 Bapa-Ku akan dimuliakan apabila kamu
menghasilkanbanyakbuah. Hal itu jugamenunjukkanbahwakamubenar-
benar murid-Ku.

9 “Seperti Bapa selalu mengasihi Aku, begitu juga Aku selalu mengasihi
kamu. Hendaklah kamu terus hidup sebagai orang yang Aku kasihi.
10 Tetaplah taat kepada perintah-perintah-Ku, Aku juga akan tetap men-
gasihi kamu. Begitu juga Bapa-Ku tetap mengasihi-Ku, karena Aku se-
lalu taat kepada perintah-Nya. 11 Aku sudah memberitahukan semua ini
kepadamu, supaya kamu ikut merasakan sukacita-Ku, dan supaya tidak
ada sesuatu pun yang kurang dari sukacitamu. 12 Inilah perintah yang
Ku-berikan kepadamu: Hendaklah kamu saling mengasihi satu sama lain,
sama seperti Aku mengasihi kamu. 13 Bukti seseorang mempunyai kasih
yang paling luar biasa adalah ketika dia relamengurbankan dirinya sendiri
demi menyelamatkan sahabat-sahabatnya. 14Kamu akan terbukti sebagai
sahabat-Ku kalau kamu melakukan apa yang Ku-perintahkan kepadamu.
15 Sekarang Aku tidak lagi menyebut kamu hamba. Karena hamba tidak
bisa tahu rencana-rencana tuannya. Tetapi Aku menyebut kamu sahabat-
Ku, karena Aku sudah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang
disampaikan oleh Bapa kepada-Ku.

16 “Bukan kamu yang memilih supaya kamu menjadi murid-murid-Ku,
tetapi Akulah yangmemilih kamuuntuk tugas itu. Dan inilah sebabnyaAku
mengangkat kamu: Supaya kamu pergi ke ladang-Ku dan menghasilkan
banyak buah rohani. Dan apa yang kamu hasilkan itu akan bertahan
selama-lamanya. Karena kamumenjalankan tugas itu, apa saja yang kamu
minta kepada Allah Bapa dengan alasan untuk memuliakan Aku, maka
Dia akan memberikannya kepadamu. 17 Jadi Aku ulangi perintah ini:
Hendaklah kamu salingmengasihi satu sama lain.”

Orang-orang duniawi akanmembenci kalian
18 “Waktu orang-orang duniawi membenci kalian masing-masing, ingat-

lah bahwa mereka sudah lebih dulu membenci Aku. 19Kalau kamu masih
sepikiran dengan orang-orang duniawi, mereka pasti senang sama kamu,
karenakamudianggapberadadipihakmereka. Tetapi sekarangkamutidak
lagi di pihakmereka, karena Aku sudahmemilih kamu dari antaramereka.
Itulah sebabnya mereka membencimu. 20 Ingatlah apa yang dulu sudah
Ku-katakan kepada kalian: Seorang hamba tidak akan dihormati lebih dari
tuannya. Orang-orangduniawi sudahmenyakiti Aku, jadimereka jugapasti
akanmenyakiti kalianmasing-masing. Hanya beberapa orang saja yang su-
dah taatkepadaajaran-Ku. Demikian jugalahhanyasedikit orangyangakan
taat ketika kamumenyampaikanajaran-Kukepadamereka. 21Merekaakan
melakukan semua itu terhadap kamu karena kamu adalah milik-Ku, dan
karena mereka tidak mengenal Bapa yang sudah mengutus Aku. 22 Kalau
Aku belum pernah datang dan belum pernah mengajar orang-orang yang
menolak Aku dan ajaran-Ku itu, mereka belum sempat melakukan dosa
yang seperti itu. Tetapi sekarang Aku sudah menyampaikan ajaran dari
Allah. Jadi pada hari terakhir dunia ini pada waktu semua orang diadili
karena dosa-dosa mereka, setiap mereka tidak mempunyai alasan untuk
berkata, ‘Saya tidak tahu jalan yang benar.’ 23 Orang-orang yang mem-
benci Aku, berarti membenci Bapa-Ku juga. 24Mereka sudah menyaksikan
keajaiban-keajaiban yang sudah Aku lakukan, yang orang lain belum per-
nah lakukan. Kalau Aku belumpernahmelakukan keajaiban-keajaiban itu,
tentulah mereka mempunyai alasan untuk tidak menerima Aku. Tetapi
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sekarang mereka sudah menyaksikan semua keajaiban-Ku itu dan mereka
masih membenci Aku dan juga Bapa-Ku. 25 Tetapi hal itu terjadi untuk
memenuhi apa yang sudah tertulis tentang Aku di dalam Firman Allah,
‘Merekamembenci Aku tanpa alasan.’✡

26 “Ketika Aku sudah ada bersama Bapa-Ku nanti, Kami akan mengirim
Roh Penolong kepada kalian. Dialah Roh Kebenaran, yang akan mengajar
hal-hal yang benar kepada kalian masing-masing. Dan waktu Dia datang,
Dia akan bersaksi tentang Aku kepada setiap orang di dunia ini. 27 Dan
kalian masing-masing juga akan bersaksi tentang Aku, karena dari awal
pelayanan-Ku, kamu sudah bersama-sama dengan Aku.”

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
tibawaktunyabeberapaorangpengikut-Kuakandibunuh—bahkandengan
berbuat seperti itu mereka menganggap bahwa mereka melayani Allah.
3Mereka 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

Aku masih bersama kalian. 5 Tetapi sekarang Aku akan kembali kepada
Bapa yang sudah mengutus Aku ke sini. Dan tidak ada seorang pun
dari antara kalian yang bertanya kepada-Ku, ‘Ke manakah Engkau pergi?’
6Karena semua hal itu Ku-beritahukan kepada kalian,maka kesedihan pun
memenuhihati kalian. 7Tetapi sebenarnya, lebihbaikbagi kaliankalauAku
pergi kepada Bapa. Karena kalau Aku tidak pergi, Roh Penolong itu tidak
akan datang kepada kalian. Tetapi kalau Aku pergi, Aku akanmengutus Dia
kepada kalian.

8 “Pada waktu Roh Penolong itu datang, Dia akan menyadarkan orang-
orang yang ada di dunia ini bahwa pendapat mereka salah tentang ketiga
hal ini: Tentang dosa, tentang caranya orang-orang bisa menjadi benar
dalam pandangan Allah, dan tentang pengadilan terakhir. 9 Pertama,
tentangdosa: Dia akanmenyadarkanbahwamerekaberdosa kalaumereka
tidak sungguh-sungguh percaya kepada-Ku. 10 Kedua, tentang caranya
orang-orang bisa menjadi benar dalam pandangan Allah: Karena Aku
pergi kepada Bapa dan kalian tidak melihat Aku, Roh Penolong itu akan
menyadarkanbahwaAku sudahmembuka jalan sehingga orang-orang bisa
menjadi benar dalam pandangan Allah. 11Dan ketiga, tentang pengadilan
terakhir: Dia akan menyadarkan orang-orang di dunia ini bahwa pengadi-
lan terakhir pasti akan terjadi, karena iblis, penguasa dunia ini, sudah kena
hukuman.

12 “Masih ada banyak hal yang mau Ku-sampaikan kepada kalian, tetapi
kalian tidak sanggup menerimanya sekarang. 13 Tetapi ketika Roh Kebe-
naran itu datang, Dialah yang akan memimpin kalian ke dalam semua
ajaran rohani yang benar. Karena Dia tidak akan berbicara dari diri-
Nya sendiri, melainkan Dia hanya menyampaikan apa yang Dia dengar
dari Bapa-Ku. Dia juga akan memberitahukan kepada kalian apa yang
akan terjadi nanti. 14Melalui ajaran-Nya, Aku akan dipermuliakan, karena
✡ 15:25 Mzm. 35:19; 69:5
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Dia akan menyampaikan kepada kalian semua yang Dia terima dari Aku.
15 Semua yang Bapa miliki adalah milik-Ku juga. Itulah sebabnya Aku
berkata bahwa Roh Penolong itu akan menyampaikan kepada kalian apa
yang Dia terima dari Aku.”

Di balik dukacita ada sukacita
16 “Hanya sebentar saja kalian tidak akan melihat Aku, tetapi tidak lama

kemudian kalian akanmelihat Aku lagi.”
17 Beberapa orang dari kami murid-murid-Nya berkata satu sama lain,

“Apa maksud-Nya?— waktu Dia berkata, ‘Hanya sebentar saja kalian tidak
akan melihat Aku, tetapi tidak lama kemudian kalian akan melihat Aku
lagi.’ Dan apa artinya?— waktu Dia berkata, ‘Aku akan pergi kepada Bapa.’ ”
18 Dan juga kami saling bertanya, “ ‘Sebentar?’— itu maksud-Nya berapa
lama? Kita tidakmengerti.”

19 Yesus tahu bahwa kami ingin sekali bertanya kepada-Nya, jadi Dia
berkata, “Inilah yang kalianbicarakan satu sama lain: Tentangmaksuddari
yangKu-katakan, ‘Hanya sebentar saja kalian tidakakanmelihatAku, tetapi
tidak lama kemudian kalian akanmelihat Aku lagi.’ 20Apa yangKu-katakan
inimemang benar: Sebentar lagi kalian akanmenangis danmeratap, tetapi
orang-orang duniawi akan senang. Tetapi dukacita kalian itu akan berubah
menjadi sukacita. 21 Apa yang terjadi kepada kalian sebentar lagi, hal
itu sama seperti yang terjadi kepada perempuan hamil ketika sudah tiba
waktunyamelahirkananaknya. Dia akanmerasa kesakitan. Tetapi sesudah
anaknya lahir, dia tidak ingat lagi akan penderitaan yang dialaminya,
karena dia sangat senang bayinya sudah lahir dengan selamat ke dunia
ini. 22 Begitu juga dengan kalian. Sekarang kalian merasa sedih. Tetapi
tidak lama dari sekarang— saat kalian melihat Aku lagi, kalian akan sangat
bersukacita. Pada waktu itu kalian sudah melupakan dukacita kalian itu,
dan siapa pun tidak bisa menghalangi sukacita yang kalian alami. 23 Dan
pada hari itu, kalianmasing-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 men-
gajar kalian dengan cara seperti itu. Pada waktu itu, Aku akan mengajar
kalian tentang Bapa-Ku secara terus terang. 26Mulai hari itu kalianmasing-
masing boleh berdoa secara langsung kepada Bapa untuk meminta hal-hal
yang akanmemuliakan Aku. Jadi tidak perlu lagi Aku yangmenyampaikan
permintaanmu itu kepada Bapa-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 sekarangAku segerameninggalkan dunia
ini dan kembali lagi kepada-Nya.”

* 16:24 untukmemuliakanAkuSecaraharfiah, “dalamnama-Ku.” Sesuaidengankebudayaanorang
Yahudi pada zamanYesus, ‘nama-Ku’di sini artinya seluruhkepribadianKristus. Danuntukmeminta
sesuatu ‘dalam nama Yesus’, bukan sekedarmengucapkan frasa itu saja, tetapi maksudnyameminta
sesuatu demi kepentingan Yesus, atau demimemuliakan Dia.
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29 Lalu kami berkata kepada-Nya, “Benar, sekarang Engkau berbicara
secara terus-terangkepadakamidan tidak lagimemakaikiasan. 30Sekarang
kami tahu bahwa Engkau mengetahui segala sesuatu, dan tidak perlu lagi
seseorang bertanya tentang sesuatu kepada-Mu. Bahkan Engkau sering
memberi jawabansebelumkamibertanya. Karena itu, kamipercayabahwa
Engkau datang dari Allah.”

31 Lalu Yesus menjawab, “Jadi, baru sekarang kalian percaya?
32Dengarkanlah: 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, kemudian Dia melihat ke langit dan berdoa, “Bapa, sekarang sudah
tiba waktunya. Muliakanlah Akumelalui apa yang akan terjadi kepada diri
Anak-Mu ini. Dengan begitu Aku juga akan memuliakan Engkau. 2Karena
Bapa sudah memberikan kuasa kepada-Ku atas semua orang, supaya Aku
bisa memberikan hidup yang selama-lamanya kepada setiap orang yang
Engkau sudah berikan kepada-Ku.”

3 Karena mengingat doa Yesus itu, saya Yohanes juga berdoa kepada
Allah, “Bapa, memang benar! Inilah jalan untuk menerima hidup yang
selama-lamanya: Yaitu hendaklah mereka mengenal Engkau sebagai
satu-satunya Allah yang benar, dan juga mengenal Kristus Yesus yang
Engkau utus ke dunia ini.”*

4Dan Yesus masih tetap berdoa, “Bapa, Aku sudah memuliakan Engkau di
dunia ini melalui semua pekerjaan yang Engkau berikan kepada-Ku untuk
Ku-lakukan. Sekarang pekerjaan itu sudah selesai. 5 Jadi sekarang, biarlah
Bapamembawa Aku kembali ke dalam kemuliaan yang sudah Kita nikmati
bersama sebelum dunia ini diciptakan.

6 “Aku sudah memperkenalkan Bapa† kepada orang-orang ini. Dulu
mereka juga berpihak dengan orang-orang duniawi, tetapi Engkau mem-
berikan mereka kepada-Ku. Mereka itu memang adalah milik-Mu, tetapi
Bapa sudahmenyerahkanmereka kepada-Ku. Dan sekarangmereka sudah
taat kepada ajaran-Mu yang Aku sampaikan. 7 Jadi sekarang mereka tahu
bahwa semua yang Aku lakukan dan ajarkan berasal dari Bapa. 8 Karena
Aku sudah menyampaikan ajaran yang Engkau berikan kepada-Ku, dan
mereka sudah menerima semuanya. Sekarang mereka tahu bahwa Aku
benar-benar datang dari Bapa, danmereka percaya bahwaEngkaulah yang
mengutus Aku. 9 Jadi sekarang Aku berdoa secara khusus untuk mereka.
Doa-Ku bukan untuk orang-orang di dunia ini yang menolak mengikuti

* 17:3 Ayat 3 Banyak penafsir mengatakan bahwa ayat 3 ini adalah renungan penulis, dan bukan
perkataanYesus. Yohanes sendirimemasukkanbeberapa kali komentarnyadalam injil ini, termasuk
2:11; 3:16-21; 19:35; 20:30-31, dan 21:23-25. † 17:6 memperkenalkan Bapa Secara harfiah, “Aku
sudah menyatakan nama-Mu.” Sekali lagi, ‘nama’ menunjukkan seluruh kepribadian Allah. Dalam
pasal ini, caramenerjemahkan yang sama dipakai di ayat 11-12 dan 26.
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ajaran-Mu. Tetapi Aku berdoa untuk orang-orang yang sudah Bapa berikan
kepada-Ku, karena mereka adalah milik-Mu. 10 Semua yang Aku miliki
adalah milik Bapa, dan semua yang Bapa miliki adalah milik-Ku juga. Jadi
pengikut-pengikut-Ku ini sama-sama milik Kita. Melalui merekalah Aku
sedang dimuliakan.

11 “Tetapi sekarang Aku tidak lagi tinggal dengan mereka di dunia ini,
karena Aku segera akan datang kembali kepada-Mu. Bapa yang kudus,
lindungilah mereka dengan kekuatan-Mu— yaitu dengan kekuatan yang
Bapa sudah berikan kepada-Ku. Dengan begitu mereka akan menjadi
satu, sama seperti Engkau dan Aku adalah satu. 12 Sewaktu Aku bersama
denganmereka, Aku sudahmenjagadanmelindungimerekadengan 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 ditentukanuntuk 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-Kuketikamerekamenghadapi kesusahan. 14Mereka sudah
terimaajaran-MuyangAkusampaikankepadamereka. Itu sebabnyaorang-
orang duniawi membenci mereka. Karena mereka, seperti Aku, tidak
berpihak kepada orang-orang duniawi.

15 “Aku tidak minta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia ini,
melainkan supaya Bapa melindungi mereka dari serangan si jahat— yaitu
iblis. 16 Karena mereka bukan milik dunia ini, sama seperti Aku bukan
milik dunia ini. 17Buatlah mereka menjadi milik-Mu yang khusus‡melalui
ajaran benar. Semua Firman-Mu adalah ajaran benar. 18 Sebagaimana
BapamengutusAkuke dunia ini, begitu jugaAku akanmengutusmereka ke
seluruhdunia. 19SekarangAku juga sebagaimilik-Mumenyerahkandiri-Ku
kepada-Mu, ya Bapa. Dan Aku melakukan itu bagi mereka, supaya mereka
juga bisa menjadi milik-Mu yang khusus melalui ajaran-Mu yang benar.

20 “Aku berdoa bukan untuk mereka saja, tetapi Aku berdoa juga untuk
orang-orang yang kemudian percaya kepada-Ku karena kesaksian mereka.
21 Dan Aku minta supaya mereka semua menjadi satu, sebagaimana Bapa
denganAkuadalah satudanAkudenganBapa adalah satu. Aku jugaberdoa
supaya mereka dengan Kita menjadi satu, supaya orang-orang duniawi
menjadi percaya bahwa Bapalah yang mengutus Aku ke dunia ini. 22 Aku
sudah memberikan kepada mereka kuasa dan kemuliaan yang Engkau su-
dahberikankepada-Ku. Akumemberikannya supayamereka tetapbersatu,
sama seperti Kita selalu bersatu— 23 yaitu Aku bersatu dengan mereka,
dan Bapa bersatu dengan Aku, sampai mereka benar-benar menjadi satu.
Dengan begitu, maka orang-orang duniawi menjadi tahu bahwa Bapalah
yangsudahmengutusAku, danbahwaBapa jugaselalumengasihipengikut-
pengikut-Ku, sama seperti Bapa selalu mengasihi Aku.

24 “Bapa, mengenai mereka yang sudah Engkau berikan kepada-Ku, Aku
mau supaya mereka juga selalu bersama-Ku, di tempat Aku berada nanti.
Aku minta ini supaya mereka bisa melihat kemuliaan yang Bapa sudah
berikan kepada-Ku sebelum dunia ini diciptakan. Danmemang, kemuliaan
‡ 17:17 milik-Mu yang khusus Menerjemahkan kata “Kuduskanlah.” Dalam konteks ini, arti
‘kuduskan’ adalah bahwamereka akan hidup sebagai milik Allah yang khusus, yang disediakan dan
diberi kuasa untukmelayani Dia. Dan tentu juga hidupmereka akan bersifat suci.
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itu sudah diberikan kepada-Ku karena Engkau sangat mengasihi Aku. 25Ya
Bapa, Engkau selalu melakukan yang benar. Walaupun manusia di dunia
ini tidak mengenal Engkau, tetapi Aku mengenal Engkau. Dan pengikut-
pengikut-Ku ini 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, “AkulahDia.”* (Yudas juga sudah berdiri di situ

bersama-sama dengan rombongan itu.) 6 Saat Yesus berkata, “Akulah Dia,”
tiba-tiba tanpa mereka sadari semua rombongan itu mundur dan jatuh ke
tanah.

7 Sekali lagi Yesus bertanya kepadamereka, “Kalian cari siapa?”
Danmerekamenjawab, “Yesus, orang Nazaret itu.”
8 Lalu Yesus berkata, “Sudah Ku-katakan kepada kalian, ‘Akulah Dia.’

Jadi kalau Aku yang kalian cari, biarkanlah para pengikut-Ku ini pergi.”
9 Dengan berkata begitu doa Yesus yang ini terjawab, “Dari mereka yang
Bapa sudah berikan kepada-Ku, tidak akan ada yang binasa.”

10 Pada waktu itu Petrus— yang juga disebut Simon, membawa pedang.
Dia langsung mengeluarkan pedang itu dari sarungnya dan mau mem-
bunuh seorang budak dari imam agung. Tetapi hanya telinga kanan budak
itu yang terpotong sampai putus. (Nama budak itu Malkus.) 11 Lalu Yesus
berkatakepadaPetrus, “Masukkankembali pedangmukedalamsarungnya.
Janganlah kamu menghalangi Aku menjalani penderitaan† yang sesuai
dengan apa yang Bapa tetapkan bagi-Ku.”

Yesus dibawamenghadapHanas, mantan imamagung✡

✡ 18: Mat. 26:47-56; Mrk. 14:43-50; Luk. 22:47-53 * 18:5 Akulah Dia … Hanya sebagian
penafsir berkata bahwa Yesus sengaja menggunakan kata yang menunjukkan dua arti di saat ini
seperti dijelaskan dalam catatan di Yoh. 8:24. Sesuai keterangan di Prakata TSI, karena Yesus sedang
berbicara kepada orang-orang yang memusuhi-Nya, ini juga dapat diterjemahkan, “Sayalah Dia.”
Kalau diterjemahkan seperti itu ataupun dengan ‘Aku’, apa yang terjadi di ayat 6 ditafsirkan seperti
ini: Allah Bapa— mengingat doa Yesus (khususnya 17:1), ingin supaya penghormatan ditunjukkan
kepada Yesus sebelum Dia menjalani penderitaan-Nya. Lihat Yoh. 8:54. † 18:11 penderitaan
Secara harfiah, “cawan.” Dalam kebudayaan orang Yahudi, cawan adalah kiasan untuk mengalami
penderitaan sesuai dengan ketetapan Allah. ✡ 18:11 Mat. 26:57-58; Mrk. 14:53-54; Luk. 22:54
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12 Kemudian komandan batalion Roma bersama semua rombongan itu
menangkap danmengikat Yesus. 13Pertama-tamamerekamembawa Yesus
kepada Hanas— yaitu bapak mertua dari Kayafas. Kayafaslah yang men-
jabat sebagai imam agung pada tahun itu. 14 (Kayafas adalah imam agung
yang pernah berkata kepada para pemimpin Yahudi seperti ini, “Daripada
semua bangsa Yahudi binasa, lebih baik satu orang yang mati demi bangsa
kita.”)✡

Petrus berkata bahwa dia tidakmengenal Yesus✡
15PadawaktuYesus dibawake rumahHanas, Petrus‡dan saya (Yohanes)§

mengikuti rombongan itudari belakang. Kebetulan sayakenal imamagung,
jadi saya langsung ikut masuk pada saat Yesus diantar ke halaman rumah-
nya. 16Tetapi Petrus menunggu di luar dekat pintu pagar halaman. Karena
saya sudah dikenal oleh mantan imam agung dan para pembantunya, jadi
saya keluar lagi dan berbicara denganpembantu perempuan yangmenjaga
pintu itu. Setelah diberi izin, saya mengantar Petrus ke dalam. 17 Dan
pembantu itu sempatbertanyakepadaPetrus, “Kamu jugamuridorang itu—
bukan?”
Dan dia menjawab, “Bukan.”
18Padamalam itu udara dingin. Jadi para penjaga Rumah Allah dan para

budak imam agung sudah menyalakan api dari arang. Dan mereka berdiri
menghangatkan badan mereka di dekat api itu. Petrus juga mendekati
mereka dan berdiri di situ untukmenghangatkan badannya.

Hanas bertanya tentang ajaran Yesus✡
19 Sementara itu, mantan imam agung bertanya kepada Yesus tentang

murid-murid-Nya dan tentang apa yang Dia ajarkan. 20 Lalu Yesus men-
jawab, “Aku selalu berbicara dengan terbuka di depan orang banyak. Aku
selalu mengajar di rumah-rumah pertemuan dan di teras Rumah Allah di
mana orang Yahudi biasa berkumpul. Aku tidak pernah berbicara secara
rahasia. 21 Jadi Bapak tidakperlubertanyakepada-Ku tentanghal 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 se-
belum kamu menampar Aku. Tetapi kalau perkataan-Ku yang tadi benar,
seharusnya kamu tidak bolehmenampar-Ku!”

24KemudianHanasmengirimYesusmasihdalamkeadaan terikat, kepada
imam agung Kayafas.

Petrusmenyangkal Yesus lagi✡
25 Pada waktu Petrus masih berdiri menghangatkan badannya di dekat

api itu, ada orang yang berkata kepadanya, “Bukankah kamu salah satu
murid dari orang itu?”
Tetapi dia menyangkal dan berkata, “Bukan.”

✡ 18:14 Yoh. 11:49-52 ✡ 18:14 Mat. 26:69-70; Mrk. 14:66-68; Luk. 22:55-57 ‡ 18:15 Petrus
Secara harfiah, “SimonPetrus.” § 18:15 saya (Yohanes) Secara harfiah, “seorangmurid yang lain.”
Banyak penafsirmengatakan bahwa kemungkinan besarmurid itu adalah Yohanes. Lihat catatan di
Yoh. 1:35. ✡ 18:18 Mat. 26:59-66; Mrk. 14:55-64; Luk. 22:66-71 ✡ 18:24 Mat. 26:71-75; Mrk.
14:69-72; Luk. 22:58-62
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26Ada juga salah satu budak dari imam agung yang berdiri di situ. Budak
itu adalah keluarga dari budak yang telinganya dipotong oleh Petrus. Jadi
dia berkata, “Sepertinya saya melihat kamu tadi bersama Yesus di taman
itu— bukan?!”

27Begitu Petrusmenyangkal lagi, “Bukan saya,” ayam langsung berkokok.
Pilatusmengadili Yesus✡

28 Besoknya, pagi-pagi sekali, mereka membawa Yesus dari rumah
Kayafas ke istana gubernur Roma. Tetapi para pemimpin Yahudi yang
membawa Dia tidak ikut masuk ke dalam istana itu, karena orang Yahudi
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 perlu
membawa dia kepada Tuan.”

31 Tetapi Pilatus berkata kepada mereka, “Biarlah kalian saja yang men-
gadili dia sesuai dengan hukum kalian.”
Tetapi para pemimpin Yahudi itu berkata, “Menurut hukum Roma,

kami orang Yahudi tidak diizinkan untuk menjatuhkan hukuman mati.”
32 (Perkataan mereka itu sebenarnya sesuai dengan ketetapan Allah, su-
paya terjadi dengan tepat apa yang dikatakan Yesus sebelumnya tentang
bagaimana caranya Dia akanmati.)

33 Kemudian Pilatus masuk lagi ke dalam istana gubernur dan menyu-
ruh tentaranya membawa Yesus masuk. Lalu dia bertanya kepada Yesus,
“Apakah betul yang mereka katakan bahwa kamu menganggap dirimu
sebagai raja orang Yahudi?”

34Dan Yesus berkata kepadanya, “Apakah Bapak sendiri mau tahu, atau
Bapak bertanya untuk memeriksa apa yang sudah dikatakan orang-orang
tentang Aku?”

35 Lalu Pilatus menjawab, “Kamu sudah tahu saya bukan orang Yahudi!
Bangsamu sendiri bersama para imam kepala yang menyerahkan kamu
kepada saya. Jadi kesalahan apa yang sudah kamu lakukan?”

36 Lalu Yesus berkata kepadanya, “Pemerintahan-Ku tidak berasal dari
dunia ini. Kalaupemerintahan-Kuberasal dari dunia ini, pastimereka yang
berpihak kepada-Ku sudah berjuang supaya Aku tidak diserahkan kepada
para pemimpin Yahudi. Tetapi memang tempat pemerintahan-Ku bukan di
dunia ini.”

37 Lalu Pilatus berkata kepada-Nya, “Jadi menurutmu, kamu ini seorang
raja— kah?”
Yesus menjawab, “Demikianlah. Aku seorang raja. Untuk itulah Aku di-

lahirkan, dan untuk itulah Aku datang ke dunia ini— supayamemberitakan
ajaran yang benar. Semua orang yang senang mendengar 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

✡ 18:27 Mat. 27:1-2, 11-31; Mrk. 15:1-20; Luk. 23:1-25 * 18:28 orang Yahudi menganggap najis
… Secara tradisi orang Yahudi tidak boleh masuk ke rumah orang yang bukan Yahudi. Hal ini tidak
ada tertulis dalamHukumTaurat. Alasan aturan itu adalah supayamereka tidakmenyentuh sesuatu
yang dianggapnajismenurutHukumTaurat. Kalau seseorangmenyentuh sesuatu yangnajis, 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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itu, lalu dia berkata kepada mereka, “Sama sekali saya tidak menemukan
kesalahanapapundalamdiri orang ini. 39Tetapimenurut kebiasaankalian,
setiap gubernur akanmembebaskan seorang tahanan tiap tahun pada hari
Paskah. Apakah kalian mau supaya saya membebaskan dia yang kalian
sebut ‘raja orang Yahudi’?”

40 Tetapi mereka berteriak, “Jangan dia! Tetapi bebaskanlah Barabas!”
Barabas adalah seorang pemberontak.

19
1 Lalu Pilatus menyuruh para tentaranya mencambuki* Yesus dengan

membawa-Nyamasukkedalambagian istanayangadalahmarkasmereka.†
2 Sesudah mencambuki Dia, mereka mulai mengejek-Nya— karena Yesus
mengaku sebagai raja. Jadi mereka memahkotai Dia dengan mahkota
berduri yang mereka buat dari cabang-cabang tumbuhan merambat yang
berduri. Dan mereka juga memakaikan baju yang berwarna ungu kepada-
Nya.‡ 3Kemudian mereka mendekati Dia dan berkata kepada-Nya, “Salam,
raja orang Yahudi,” lalu menampari muka-Nya.

4 Kemudian Pilatus keluar dari istananya lagi. Kebetulan sudah banyak
orang yang berkumpul di situ untuk hal lain,§ jadi dia berkata kepada
mereka, “Lihat, saya membawa orang ini ke luar kepada kalian. Saya mau
supaya kalian tahu bahwa sama sekali saya tidak menemukan kesalahan
apa pun pada diri orang ini.” 5 Lalu Yesus keluar, dan Dia masih memakai
mahkotaduridanbajuungu itu. DanPilatusberkatakepadamereka, “Inilah
dia!”

6 Tetapi pada saat para imam kepala dan para penjaga Rumah Allah itu
melihat Yesus, mereka berteriak-teriak, “Salibkan dia! Salibkan dia!”*

* 19:1 mencambuki Alat cambuk Romawi pada zaman Yesus terbuat dari beberapa tali dari
kulit sapi. Barang tajam seperti tulang atau potongan logam diikat di ujung setiap tali itu supaya
merobek-robek kulit orang yang dicambuki. Menurut hukum kerajaan Romawi, warga negara
Roma tidak boleh dicambuk. Tetapi budak atau orang-orang dari negara-negara jajahan kerajaan
Romawi kalau dihukum danmendapat hukumanmati, dicambuki dulu sebelummereka disalibkan.
Kadang-kadang pada waktu dicambuki saja para hukuman sudah mati. † 19:1 bagian istana
… Yohanes menulis “membawa Yesus,” tetapi tidak menyebutkan ke mana mereka membawa-Nya.
Supaya lebih jelas dan wajar, informasi ini dimasukkan sesuai denganMarkus 15:16. ‡ 19:2 baju
berwarna ungu… Ternyatamerekamemakai baju bekas dari komandanuntukmengejek 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 Romamemakai cara khusus
untuk menjatuhkan hukuman mati kepada orang jahat— yaitu dengan cara disalibkan. Mereka
membuat salib dari dua batang kayu yang dibentukmenjadi seperti huruf T. Sebelum orang jahat itu
disalibkan, dia dicambuki sampai setengah mati lalu dipakukan dengan paku besar pada kayu salib
itu. Kedua tangannya diangkat dan dipakukan di sebelah kiri dan kanan kayu salib. Kedua kakinya
juga dipakukan pada kayu salib. Lalu kayu salib itu ditegakkan dengan cara menanam kayu itu ke
dalam tanah atau batu besar. Orang yang tersalib pada kayu salib biasanya tidak langsungmati. Dia
bisa hidup berjam-jam atau berhari-hari lamanya, dan sangatmenderita. Orang yang dihukummati
dengan cara disalibkan tidak hanyamenderita secara fisik tetapi sangat dipermalukan juga. Karena
penjahat yangkenahukumanseperti itu selaludisalibkandalamkeadaan telanjang, danorang-orang
yangmelewati tempat itu akanmenghina danmengejeknya. Hukumanmati dengan cara disalibkan
tidakberlakuuntukwarganegara kerajaanRoma, hanyaberlakuuntukbudak atau orang-orangdari
negara-negara jajahan kerajaan Roma.
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TetapiPilatusberkatakepadamereka “Kalian sendiri yangmembawadan
menyalibkan dia, karena saya tidak menemukan kesalahan apa pun pada
dirinya!”

7 Kemudian orang Yahudi itu menjawab, “Menurut hukum kami, dia
harus dihukum mati, karena dia sudah mengatakan, ‘Aku adalah Anak
Allah.’ ”

8 Waktu Pilatus mendengar perkataan mereka itu, dia semakin takut.
9 Jadi dia masuk kembali ke dalam istana dan menyuruh supaya Yesus
dibawa masuk. Lalu dia bertanya kepada-Nya, “Kamu berasal dari mana?”
Tetapi Yesus tidakmenjawab.

10 Lalu Pilatus berkata, “Kenapa kamu diam?! Apakah kamu tidak tahu
bahwa saya mempunyai kuasa untuk membebaskan kamu dan juga untuk
menyalibkan kamu?”

11 Yesus menjawab, “Kuasa yang kamu miliki atas diri-Ku hanya karena
Allah yang memberikannya kepadamu. Kalau tidak begitu, kamu tidak
mempunyai kuasa apa-apa atas diri-Ku. Karena itu orangyang sudahmeny-
erahkan Aku kepadamu sudah melakukan dosa yang lebih besar daripada
dosa yang akan kamu lakukan ketika kamu menjatuhkan hukuman atas
diri-Ku.”

12Mendengar itu, Pilatus berusaha untukmembebaskan Dia. Tetapi para
pemimpin Yahudi berteriak, “Orang yang berkata dirinya seorang raja,
berarti dia melawan raja agung di Roma. Kalau engkau membebaskan dia,
berarti engkau jugamelawan raja agung!”

13 Saat Pilatus mendengar perkataan itu, dia menyuruh supaya Yesus
dibawa keluar, lalu dia duduk di kursi pengadilan. Tempatnya itu disebut
“Lantai Batu.” (Dalam bahasa Ibrani disebut ‘Gabata’.)

14 Waktu itu kira-kira tengah hari, dan itu adalah hari persiapan se-
belum hari terpenting dalam perayaan Paskah. Lalu Pilatus mengejek para
pemimpin Yahudi dengan berkata, “Lihatlah raja kalian ini!”

15 Lalu mereka berteriak, “Lenyapkanlah dia! Lenyapkan dia! Salibkan
dia!”
DanPilatus berkata lagi kepadamereka, “Apakahkalianmau supaya saya

menyalibkan raja kalian?”
Kemudian para imam kepala menjawab, “Kami tidak mempunyai raja

yang lain, selain raja agung di Roma!”
16Akhirnya Pilatus mengikuti kemauanmereka 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.)† 18Di situlah
mereka menyalibkan Dia. Ada juga dua orang penjahat yang sama-sama
disalibkan dengan Yesus. Salib Yesus berada di tengah-tengah, dan salib
kedua penjahat itu di sebelah kanan dan kiri-Nya. 19 Pilatus sudah menyu-
ruh untuk memasang suatu tulisan pada salib Yesus. Tulisan itu adalah
keterangan tentang alasannya Dia dibunuh. Tulisan itu adalah, “Yesus,
orang Nazaret, raja orang Yahudi.” 20 Banyak orang Yahudi membaca
✡ 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 tengkorakmanusia.
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tulisan itu, karena tempat Yesus disalibkan tidak jauh dari kota, dan tulisan
itu ditulis dalam tiga bahasa— yaitu bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani.‡

21 Lalu para imam kepala berkata kepada Pilatus, “Suruhlah mereka
mengganti tulisan itu! Jangan ‘Raja orang Yahudi.’ Tetapi harus seperti ini,
‘Orang ini berkata, “Saya adalah raja orang Yahudi.” ’ ”

22 Tetapi Pilatus menjawab, “Apa yang sudah saya perintahkan untuk
ditulis tidak akan saya ubah!”

23 Yesus disalibkan oleh empat orang tentara. Lalu mereka membagi-
bagikan pakaian-Nya di antara mereka, dan masing-masing mendapat se-
bagian. Jubah-Nya panjang tanpa ada sambungan jahitan, karena ditenun
dari atas ke bawah. 24Karena itu, mereka berkata satu sama lain, “Jangan
kita robek-robekkan jubah ini. Kita buang undi saja— untuk menentukan
siapa yang akanmendapatkannya.” Maka terjadilah tepat seperti apa yang
ditetapkan Allah— supaya ditepati apa yang sudah tertulis di dalam Kitab
Suci,
“Mereka akanmembagi-bagikan pakaian-Ku di antaramereka,

dan mereka membuang undi untuk melihat siapa yang akan mendap-
atkan jubah-Ku.”✡

Tepat seperti FirmanTUHAN itulahyangdilakukanpara tentara itubiarpun
tanpamereka sadari.

25 Ibu Yesus berdiri di dekat salib-Nya. Di situ juga berdiri saudara
perempuan ibu-Nya, dan jugaMaria lain— yaitu istri Klopas, dan jugaMaria
yangdarikampungMagdala. 26 Jugasaya (muridYesusyangsangatdikasihi-
Nya)§berdiri di situ. Jadi ketikaYesusmelihat ibu-Nyadansaya, Diaberkata
kepada ibu-Nya, “Lihatlah, dia itulah anakmu!”* 27 Lalu Dia berkata lagi
kepada saya, “Dia itulah ibumu!” Jadi mulai hari itu saya membawa ibu
Yesus tinggal di rumah saya.

Yesusmati✡
28 Ketika Yesus tahu bahwa Dia sudah selesai menjalani semua tugas-

Nya, sesuai dengan apa yang tertulis dalam Firman Allah Dia berkata,
“Aku haus.”✡ 29 Di situ ada tempat yang isinya penuh dengan air anggur
asam. Waktu mereka mendengar ucapan Yesus itu, salah satu orang yang
ada di situ memasang sesuatu seperti spons pada ujung sebatang hisop,†
lalu mencelupkannya ke dalam anggur itu, dan mengulurkannya ke mulut
Yesus— supaya Dia bisa mencicipinya. 30 Ketika Dia mencoba sedikit dari
anggur asam itu, Dia berkata, “Sudah selesai.” Dia pun menundukkan
kepala-Nya lalu mati.

31Hari itu adalah hari persiapan sebelum tiba Hari Sabat yang istimewa
dalam perayaan Paskah. Jadi para pemimpin Yahudi tidak mau ada orang
‡ 19:20 Bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani Bahasa Ibrani adalah bahasa asli orang Yahudi. Bahasa
Latin adalah bahasa orang Italia dan juga bahasa pemerintah Roma. (Roma adalah ibukota negara
Italia.) Dan sejak 300 tahun sebelum Yesus lahir, bahasa Yunani adalah bahasa umum, karena
sebelum Roma menguasai semua daerah sekitar Laut Tengah, bangsa Yunanilah yang menguasai
semuadaerah itu. ✡ 19:24 Mzm. 22:19 § 19:26 murid…dikasihi-NyaLihat catatandi Yoh. 13:23.
* 19:26 Sapaan kepada ibu-Nya Secara harfiah di ayat ini, Yesus menyapa ibu-Nya dengan kata
‘ginai’, yangbisa diterjemahkan, “Hai perempuan.” Perkataan inimasih sopandalambahasaYunani,
tetapi dengan sengaja tidak diterjemahkan dalam ayat ini. Lihat catatan di Yoh. 2:4. ✡ 19:27 Mat.
27:45-56; Mrk. 15:33-41; Luk. 23:44-49 ✡ 19:28 Mzm. 22:16; 69:22 † 19:29 hisop adalah
tanaman kecil di Palestina. Daunnya kecil-kecil, jadi bisa dipakai seperti kuas untuk mencat atau
percik sesuatu. Tanaman itu dipakai dalam Paskah pertama di Mesir (Kel. 12:22) dan juga dalam
syarat pembersihan dari penyakit kulit menurut peraturanMusa (Im. 14:4).
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yang masih tergantung di kayu salib pada Hari Sabat istimewa itu. Karena
itu, mereka memohon kepada Pilatus supaya kaki-kaki dari ketiga orang
yang disalibkan itu dipatahkan, supaya mereka segera mati, dan mayat
mereka bisa segera diturunkan sebelum malam tiba. 32 Jadi para tentara
mematahkan kaki kedua orang yang disalibkan di sebelah kiri dan kanan
Yesus. 33Lalu ketika mereka maumematahkan kaki Yesus, mereka melihat
Yesus sudahmati. Karena itumereka tidakmematahkan kaki-Nya. 34Tetapi
salah satu dari mereka menombak lambung-Nya. Darah dan air langsung
keluar dari lambung-Nya itu. 35 (Saya yang menulis buku ini‡ melihat hal
itu dengan mata kepala saya sendiri, dan saya tahu bahwa hal itu benar-
benar terjadi. Saya menuliskan kesaksian saya ini supaya kalian semua
juga percaya.) 36Maka terjadilah tepat seperti apa yang ditetapkan Allah—
supaya ditepati apa yang sudah tertulis di dalam Kitab Suci,
“Tidak ada tulang-Nya yang akan dipatahkan.”§
37Dan apa yangmereka lakukan sesuai dengan ayat lain yang berkata,
“Mereka akanmemandang kepada Dia yang sudahmereka tombak.”✡

Mayat Yesus dikuburkan✡
38 Sesudah itu, seorang yang bernama Yusuf datang memohon kepada

Pilatus supaya dia diizinkan menguburkan mayat Yesus. (Yusuf ini berasal
dari kampung Arimatea. Dia adalah pengikut Yesus, tetapi tidak secara
terang-terangan, karena dia takut kepada para pemimpin Yahudi.) Waktu
Pilatus mengizinkan, dia bersama beberapa orang lain datang dan mem-
bawa mayat Yesus. 39 Nikodemus— yang dulu pernah datang menemui
Yesus pada malam hari, juga ikut membantu Yusuf. Nikodemus membawa
ramuan berbau harum— yaitu campuran mur dan gaharu* yang beratnya
lebih dari tiga puluh kilogram. 40 Mereka mengambil mayat Yesus dan
membungkusnya dengan kain halus bersama dengan ramuan itu, sesuai
dengan cara orang Yahudi membungkusmayat untuk dikuburkan.

41Di dekat tempat Yesus disalibkan ada sebuah taman. Dan di taman itu
ada lubang batu yang disiapkan untuk kuburan dan belum pernah dipakai.
42 Karena matahari hampir terbenam dan malam Sabat† sudah hampir
mulai, jadi mereka menaruh mayat Yesus di dalam kuburan yang terdekat
dari situ.

20
Kebangkitan Yesus✡

1Masih pagi-pagi buta pada hari Minggu, Maria— yaitu dia yang berasal
dari desa Magdala, pergi ke kuburan Yesus. Ketika dia sampai di sana, dia
melihat bahwabatu besar penutup lubang kuburan itu sudah dipindahkan.
2 Lalu dia lari menemui Petrus— yang juga disebut Simon, dan juga saya—
yaitu murid yang Yesus sangat kasihi. Dan Maria berkata kepada kami,
‡ 19:35 Saya Secara harfiah, Yohanesmenulis, “Orang yangmelihat,” tetapi sudah jelas sekali bahwa
diabermaksuddia sendiri. § 19:36 Tidakada tulang…dipatahkanDikutipdariMzm. 34:21. Hal ini
juga sesuai dengan peraturan untuk setiap kurban domba dalam perayaan Paskah. Lihat Kel. 12:46
dan Bil. 9:12. ✡ 19:37 Zak. 12:10 ✡ 19:37 Mat. 27:57-61;Mrk. 15:42-47; Luk. 23:50-56 * 19:39
campuran mur dan gaharu Mur dibuat dari getah kayu pohon mur. Bahan itu keras seperti getah
damar. Pada zaman Yesus, kedua bahan itu ditumbuk sampai halus. Campuranmur dan gaharu bisa
dibakar, karena baunya harum sekali. † 19:42 malamSabat Sesuai dengan cara hitung hari dalam
kebudayaan Yahudi, Hari Sabat dihitung mulai dari matahari terbenam pada hari Jumat, sampai
matahari terbenam pada hari Sabtu. ✡ 20: Mat. 28:1-10; Mrk. 16:1-8; Luk. 24:1-12
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“Orang-orang sudah mengambil mayat Tuhan dari kuburan-Nya, dan kita
tidak tahu di manamerekamenaruhnya!”

3 Lalu kami berdua cepat-cepat pergi ke kuburan itu. 4Kami sama-sama
berlari, tetapi saya lari lebih cepat dari Petrus, jadi saya duluan tiba. 5Lalu
saya tunduk dan melihat ke dalam kuburan itu, tetapi saya hanya melihat
kain yang dipakai untuk membungkus mayat Yesus. Saat itu saya tidak
masuk ke dalam. 6 Begitu Petrus tiba, dia masuk ke dalam dan melihat
di mana kain itu ditaruh. 7 Dia juga melihat kain yang dipakai untuk
membungkus kepala Yesus, kain itu sudah terlipat dan ditaruh tersendiri
dari kainpanjangyangdipakaiuntukmembungkus tubuh-Nya. 8Kemudian
saya masuk dan melihat semuanya itu. Dan saat itu saya mulai percaya
bahwa Yesus sudah hidup kembali dari kematian. 9 (Pada waktu itu, kami
belum mengerti bahwa Yesus sudah ditetapkan untuk hidup kembali dari
kematian— sesuai dengan yang tertulis dalam Kitab Suci.)

Yesusmemperlihatkan diri-Nya kepadaMaria yang dari desaMagdala✡
10Lalu kami berdua kembali lagi ke tempat tinggal kami. 11 Tetapi Maria

masih berdiri di luar kuburan danmenangis. Sambil menangis, dia tunduk
danmelihat kedalamkuburan. 12Laludiamelihat duamalaikat berpakaian
putih sedang duduk di tempat bekas mayat Yesus ditaruh. Malaikat yang
satu duduk di bagian kepala dan yang satu lagi duduk di bagian kaki.

13Keduamalaikat itu bertanya kepadanya, “Ibu, kenapamenangis?”
Dan dia menjawab, “Orang-orang sudah mengambil mayat Tuhan saya,

dan saya tidak tahu di mana mereka menaruhnya.” 14 Sesudah berkata
begitu, diaberbalikdanmelihatYesus sedangberdiri di situ. Tetapi dia tidak
mengenali-Nya.

15Lalu Yesus berkata kepadanya, “Ibu, kenapamenangis? Ibu cari siapa?”
Maria berpikir bahwa Orang yang bertanya itu adalah tukang kebun.

Jadi dia menjawab, “Kalau Bapa yang mengambil mayat-Nya, tolong beri-
tahukan di mana Bapa menaruhnya, supaya saya bisa menguburkannya
kembali.”

16Lalu Yesus berkata kepadanya, “Maria!”
Dan Maria berbalik lagi kepada-Nya dan berkata, “Rabuni!” (Kata itu

adalah dari bahasa Ibrani. Artinya “Guru.”)
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 memberi-
tahukan seperti ini, “Saya sudahmelihat Tuhan!” DanMaria jugamenyam-
paikan apa yang sudah dikatakan Yesus kepadanya.

Yesusmemperlihatkan diri-Nya kepadamurid-murid-Nya✡
19 Waktu malam pada hari Minggu itu, kami murid-murid Yesus dan

beberapa pengikut yang lain berkumpul di satu rumah. Semua pintu
sudah kami kunci, karena kami takut kepada para pemimpin Yahudi. Tiba-
tiba Yesus muncul dan berdiri di tengah-tengah kami dan memberi salam

✡ 20:9 Mrk. 16:9-11 * 20:17 sahabat-sahabat-KuSecaraharfiah, “Saudara-saudara-Ku.” † 20:17
kitaSecaraharfiah, “Bapa-KudanBapakalian.” ✡ 20:18 Mat. 28:16-20;Mrk. 16:14-18; Luk. 24:36-49
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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.

21LaluYesus berkata lagi kepadakami semua, “Biarlah kalianmerasa ten-
ang di hati. Sama seperti Bapa sudah mengutus Aku, begitu jugalah mulai
sekarang Akumengutus kalian.” 22Sesudah berkata begitu, Diameniupkan
napas-Nya kepada kami dan berkata, “Terimalah Roh Kudus. 23 Melalui
pertolongan-Nya kalian akanmenyampaikan berita pengampunan kepada
orang-orang lain. Jadi kalau kalian merasa kehendak TUHAN untuk
memaafkan dosa orang lain, maka Aku dan Bapa-Kumengampuninya juga.
Tetapi kalau kalian tidak memaafkan dosa orang lain, maka Aku dan Bapa-
Ku juga tidakmengampuninya.”

Yesusmemperlihatkan diri-Nya kepada Tomas
24 Tetapi murid Yesus yang bernama Tomas— yang biasa disebut ‘si

Anak Kembar’, tidak bersama kami ketika Yesus memperlihatkan diri-Nya
kepada kami. 25 Ketika Tomas datang, kami memberitahukan kepadanya,
“Kami sudah melihat Tuhan!” Tetapi dia menjawab, “Saya tidak akan
percaya sebelum sayamelihat bekas luka paku pada kedua tangan-Nya dan
memasukkan jari saya ke dalam bekas luka paku-paku besar itu, dan juga
memasukkan tangan sayakedalambekas luka tombakpada 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 tombak pada lambung-Ku.
Jangan ragu-ragu lagi, tetapi percayalah sungguh-sungguh.”

28Lalu Tomasmenjawab, “Ya, Engkau Penguasa hidupku dan Allahku!”
29 Lalu Yesus berkata kepadanya, “Sekarang baru kamu percaya karena

sudahmelihat Aku, tetapi Allah akan sangat memberkati setiap orang yang
percaya kepada-Kuwalaupun dia belummelihat Aku.”

Alasan Yohanesmenulis buku ini
30 Sebenarnya banyak keajaiban lain yang dilakukan Yesus di hadapan

kami tetapi tidak dituliskan dalam buku ini. 31 Tetapi semua ini ditulis
supaya kalian bisa menjadi percaya bahwa Yesus adalah Kristus dan Anak
Allah, dan supayamelalui percaya itu kalianmenjadi satudenganYesusdan
mendapatkan hidup yang selama-lamanya.

21
Yesusmemperlihatkan diri-Nya kepada ketujuhmurid-Nya

1 Sesudah itu, Yesus memperlihatkan diri-Nya lagi kepada kami murid-
murid-Nya di pinggir Danau Galilea.* Beginilah kejadiannya:
‡ 20:19 memberi salam … Secara harfiah, Yesus berkata dua kata dalam bahasa Yunani yang dapat
diterjemahkan, “Sejahteralahkalian.” KemungkinanbesarYesusmenggunakanbahasa Ibraniwaktu
memberi kata salam ini— yaitu ‘Syalom’. Dalam bahasa Ibrani ‘Syalom’ adalah kata salam yang biasa
danseringdipakai tiap-tiaphari. Tetapimemangdalamhal ini, kemungkinanbesarYesusbermaksud
juga sesuai dengan arti dasar dari perkataan itu— yaitu ketenangan hati. § 20:26 satu minggu
Secara harfiah, “delapan hari.” Dalam cara hitung orang Yahudi, hari pertama dan hari terakhir
dihitung. * 21:1 Danau Galilea Secara harfiah, “Danau Tiberias.”
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2Kami yang ada di situ adalah Petrus— yang juga disebut Simon, Tomas—
si Anak Kembar, Natanael— dari desa Kana di daerah Galilea, saya Yohanes
dan abang saya,† dan juga duamurid Yesus yang lain. 3Lalu Petrus berkata
kepada kami, “Sayamau pergi menjala ikan.”

Dan kami yang lain berkata, “Kami juga mau ikut!” Lalu kami bertujuh
perginaikperahu. Waktu itu sudahsore. Tetapi sepanjangmalamitu seekor
ikan pun tidak terjala oleh kami.

4 Pagi-pagi sekali, Yesus berdiri di pinggir danau. Tetapi kami tidak tahu
bahwa Dia itu adalah Yesus. 5 Lalu Dia berkata kepada kami dengan suara
besar, “Hei, teman-teman, apakah kalian sudahmendapat ikan?”

Dan kamimenjawab, “Belum.”

6 Lalu Dia berkata, “Lemparkanlah jala kalian ke sebelah kanan perahu,
kalian pun akanmendapat ikan.” Lalu kamimelemparkannya. Ketika kami
mau menarik jala itu, kami tidak sanggup lagi, karena ikan yang terjala
terlalu banyak.

7 Lalu saya— yaitu murid yang sangat dikasihi Yesus, berkata kepada
Petrus, “Lihat! Itu Tuhan!” Ketika Petrus mendengar hal itu, dia langsung
mengikat jubahnya ke pinggangnya dan lompat ke dalam air untuk bere-
nangke tepi danau. Karena sebelumnya, dia bekerja tanpabajupanjang itu.
8 Lalu kami yang lain datang dengan perahu, dan membantu menarik jala
yang penuh dengan ikan itu. Ketika itu kami tidak jauh dari pinggir danau,
hanya kira-kira seratus meter saja.‡ 9 Ketika kami semua sampai di darat,
kami lihat sudah ada beberapa ekor ikan dan beberapa roti sedang dibakar
di atas bara api. 10Lalu Yesus berkata kepada kami, “Tolong bawa beberapa
ekor ikan yang baru kalian tangkap itu.”

11Kemudian Petrus naik ke dalam perahu dan menarik jala itu ke darat.
Jala itu penuh dengan ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Biarpun
sebanyak itu, jala itu tidak robek. 12 Lalu Yesus berkata kepada kami,
“Marilah kita sarapan.” Dari antara kami tidak ada yang berani bertanya
kepada-Nya, “Bapa, 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

15Sesudahkamimakan, YesusbertanyakepadaSimon—yang jugadisebut
Petrus, “Simon— anak Yohanes, apakah kamu lebih mengasihi Aku dari
semua sahabatmu ini mengasihi Aku?”

† 21:2 abang sayaSecaraharfiah, Yohanesmenulis “anak-anakZebedeus.” Lihat catatandiYoh. 1:35.
‡ 21:8 seratus meter Menerjemahkan “dua ratus pekun (hasta).”
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Lalu Petrus menjawab, “Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa saya
mengasihi-Mu.”§
Kemudian Yesus berkata kepadanya, “Berikanlah makanan kepada

kawanan domba-Ku.”
16Tidak lama kemudian, Yesus berkata lagi kepada Petrus, “Simon— anak

Yohanes, apakah kamumengasihi Aku?”
Petrus menjawab, “Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa saya mengasihi-

Mu.”
Lalu Yesus berkata lagi kepadanya, “Jagalah kawanan domba-Ku.”
17DanuntukketigakalinyaYesusberkata, “Simon—anakYohanes, apakah

kamumengasihi Aku?”
Petrusmerasa sedihkarena sudah tigakali Yesusbertanya 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!” Lalumerekamulai berjalan di pinggir danau itu.

Yesus berbicara tentang Yohanes sendiri
20 Lalu Petrus berbalik dan melihat bahwa saya juga mengikuti mereka

dari belakang. Sayalah yang dulu duduk dekat Yesus ketika kami makan
bersama padamalam terakhir, dan yang bertanya, “Tuhan, siapakah orang
ituyangakanmenjualEngkau?” 21 JadiPetrusbertanya tentang sayakepada
Yesus, “Kalau begitu, Tuhan, apa yang akan terjadi kepada dia?”

22 Tetapi Yesus menjawab, “Kamu tidak perlu tahu tentang dia. Kalau
Aku mau supaya dia tetap hidup sampai Aku datang kembali, itu bukan
urusanmu. Kamu tetaplah ikut Aku!”

23Karena perkataan Yesus tersebut, tersebarlah berita di antara saudara-
saudari seiman bahwa saya tidak akanmati sebelum Yesus kembali. Tetapi
Dia tidakberkata seperti itu. Dia hanyaberkata, “KalauAkumau supayadia
tetap hidup sampai Aku datang kembali, itu bukan urusanmu.”

24Sayalahmurid itu, dan sayamenulis buku ini sebagai kesaksian tentang
semua kejadian itu. Dan saya dan Saudara-saudari seiman tahu bahwa
kesaksian saya ini adalah benar.
§ 21:15 mengasihi Dalambahasa Yunani, dua kata kerja yang berarti ‘mengasihi’dipakai oleh Yesus
dan Petrus dalam ayat 15-17. Dalam bahasa Yunani kuno arti kedua kata itu berbeda, tetapi pada
zaman Yesus arti kedua kata itu sudah menjadi sama— yaitu berarti ‘mengasihi’ saja. Karena itu
hampir semua penerjemahan tidak membedakan arti dari kedua kata itu lagi. Pada waktu kejadian
ini, kemungkinan besar Yesus dan Petrus menggunakan bahasa Aram— yang mirip dengan bahasa
Ibrani dan pada waktu itu digunakan sebagai bahasa sehari-hari oleh orang Yahudi. Tetapi salah
satu sifat Yohanes dalam tulisannya adalah dia selalu menghindari pengulangan kata yang sama.
Jadi dalam satu cerita dia seringmenggunakan dua kata yang sama atau hampir sama artinya. Salah
satu contoh yang lain adalah Yohanes menggunakan dua kata yang berbeda untuk ‘domba’ dalam
ayat 15-17. Dalam ayat ini, secara harfiah ‘anak-anak dari domba-domba’. Ada variasi juga antara
‘berikan makan’ dan ‘menjaga’. * 21:18 Sampai sekarang Secara harfiah, “Waktu engkau masih
muda.” † 21:18 siapkan dirimu Secara harfiah, “pasang ikat pinggangmu.”
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25Masih banyak hal lain yang Yesus perbuat. Tetapi saya pikir, kalau se-
muanya itu ditulis, seluruh dunia ini tidak cukup tempat untukmenyimpan
buku-buku yangmenuliskan tentang semua hal itu.
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Kisah Para Rasul
Kata pengantar oleh Lukas

1Kepada yang terhormat Teofilus:
Di dalam laporan saya yang pertama,* saya sudahmenceritakan kepadamu
tentang semua hal yang sudah Yesus lakukan dan ajarkan dari awal
pelayanan-Nya 2-3 sampai hari ketika Allah mengangkat Dia ke surga. Dari
awal pelayanan-Nya, Dia sudah memilih murid-murid-Nya untuk menjadi
rasul-Nya. Sesudah Dia menderita lalu mati di kayu salib, Dia hidup kem-
bali. Dan selama empat puluh hari, Dia menampakkan diri danmelakukan
banyak keajaiban supaya rasul-rasul-Nya itu percaya bahwa Dia benar-
benar hidup kembali. Dan Dia juga mengajar mereka tentang kerajaan
Allah.† SebelumDianaikke surga, denganpertolonganRohKudusDiamem-
berikan berbagai perintah kepada para rasul-Nya itu. 4 Dan waktu Yesus
masih bersama dengan mereka, Dia memberitahukan, “Jangan tinggalkan
Yerusalem, tetapi tunggulahdi sini sampaiDia yang sudahAkuberitahukan
kepada kalian itu datang— yaitu Dia yang sudah dijanjikan oleh Bapa-Ku.
5Karena dulu Yohanes membaptis kalian dengan air, tetapi tidak lama lagi
Allah akanmembaptis kalian dengan Roh-Nya.”

Yesus terangkat ke surga
6 Pada waktu rasul-rasul berkumpul, mereka bertanya kepada Yesus,

“Tuhan, apakah sekarang waktunya Engkau mendirikan kembali kera-
jaan Israel, supaya negeri kita ini berdiri sendiri dan tidak lagi di bawah
kekuasaan kerajaan Roma?”

7 Lalu Dia berkata kepada mereka, “Kalian tidak perlu mengetahui hari
atauwaktu yang sudah ditetapkan oleh Bapamenurut otoritas-Nya sendiri.
8 Akan tetapi kalian masing-masing akan menerima kuasa, ketika Roh
Kudus diutus dan tinggal di dalammu. Dengan kuasa-Nya itu, kamu akan
menjadi saksi-Ku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai
ke semua daerah terpencil di dunia.”

9 Sesudah Dia berkata begitu kepada mereka, Dia terangkat ke langit.
Ketika para rasul sedang menyaksikan hal itu, lalu awan menutupi-Nya
sehingga mereka tidak bisa melihat Dia lagi. 10 Dan sementara mereka
masih berusaha melihat Dia ke langit, tiba-tiba muncul dua malaikat yang
berjubahputihberdiridi sampingmereka. Keduamalaikat itukelihatannya
seperti remaja. 11Lalukeduamalaikat ituberkata, “Haiorang-orangGalilea,
kenapa kalian masih berdiri di sini dan memandang ke langit? Pada suatu
hari Yesus ini— yang sudah terangkat ke surga dari antara kalian, akan
datang dengan cara yang sama seperti yang kalian lihat Dia pergi.”

* 1:1 laporan saya yang pertama Laporan yang pertama yang ditulis oleh Lukas adalah Injil
Lukas. † 1:2-3 kerajaanAllah adalah pemerintahanAllah atas semua orang yang taat kepada-Nya.
SebagaimanaYesus taat kepada kehendakAllah— sampaiDiamenyerahkanhidup-Nya sendiri,maka
setiap orang yang termasuk dalam umat Allah juga hendaklah menyerahkan hidupnya untuk taat
kepada kemauan-Nya (Mrk. 8:34; Rom. 10:9-10). Dengan begitu kita membuktikan bahwa kita
sudah menjadi warga kerajaan Allah dan layak menerima semua yang dulu Allah janjikan kepada
umat pilihan-Nya. Ketika Yesus kembali lagi, Allah akan memerintah dengan nyata di dunia ini,
sebagaimana Allah selalu memerintah di surga (Mat. 6:10). Sebelum Yesus lahir di dunia ini, semua
orang Yahudi menantikan kerajaan Allah karena ayat-ayat yang seperti ini: Mzm. 2:6-11; Yes. 9:5-6;
dan Dan. 7:13-14.
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Pengganti Yudas dipilih
12Kemudian para rasul itu kembali ke kota Yerusalem dari Bukit Zaitun,

yang berjarak satu kilometer dari kota itu. 13 Lalu mereka memasuki kota
itu dan pergi ke ruang atas— yaitu tempat di manamereka menginap. Para
rasul itu adalah
Petrus, Yohanes, Yakobus,
Andreas, Filipus, Tomas,
Bartolomeus,Matius, Yakobus— yaitu anakAlfeus, Simon— orang yang dulu

mengikuti gerakan Israel merdeka,‡
dan Yudas— yaitu anak Yakobus.

14 Mereka semua berdoa bersama dengan tekun dan sehati sepikir.
Bersamamereka ada juga adik-adik Yesus danbeberapaperempuan— salah
satunyaMaria, ibu-Nya.

15Sesudah beberapa hari, ada kira-kira seratus dua puluh orang saudara-
saudari seiman yang sudah berkumpul di situ. Lalu Petrus berdiri di
antara mereka dan berkata, 16-17 “Saudara-saudari, ternyata Allah sudah
mengatur supaya semua yang sudah terjadi sekarang ini sesuai dengan apa
yang tertulis dalam Kitab Suci— yaitu apa yang dinyatakan oleh Roh Kudus
melalui nubuatan Raja Daud. Dia berbicara tentang Yudas— yang menjadi
penunjuk jalan untuk orang-orang yang menangkap Yesus. Sebelumnya
Yudas itu memang termasuk dalam kelompok kita dan sudah melayani
bersama kita.”

18 (Pada saat Petrus berbicara, Yudas sudahmembeli sebidang tanah den-
gan uang yang dia dapatkan dari hasil kejahatannya waktu dia mengkhi-
anati Yesus. Kemudian pada waktu dia berada di tanah itu, dia jatuh
tersungkur dengan tubuh yang terbelah. Semua isi perutnya keluar lalu dia
mati. 19Kemudian kejadian itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem.
Oleh karena itu, tanah itu disebut dalam bahasa mereka, ‘Hakeldama.’
Artinya, ‘tanah yang dibasahi dengan darah.’§)

20Lanjut Petrus, “Karena dalam bukuMazmur tertulis,
‘Biarlah tanah orang itu terlantar,

dan biarlah tidak ada orang yang tinggal di sana.’✡
Dan dalam ayat lain tertulis,
‘Biarlah jabatan orang itu diambil oleh orang lain.’✡

21-22 “Oleh karena itu, kita perlu memilih seorang lagi sebagai pengganti
Yudas, supaya orang itu bisa termasuk dengan kami rasul yang lain dalam
memberitakan kesaksian bahwa Tuhan Yesus sudah hidup kembali. Orang
itu haruslah orang yang selalu bersama dengan kita sewaktu Yesus be-
rada di antara kita— mulai dari saat Yohanes membaptis Dia sampai Dia
terangkat ke surga dari antara kita.”

23 Lalu mereka yang berkumpul mengusulkan dua orang sebagai peng-
ganti Yudas: Yang pertama, Yusuf (yang juga dikenal dengan dua nama
lain— yaitu Barsabas dan Yustus) dan yang kedua, Matias. 24 Lalu mereka
berdoa, “TUHAN, Engkau mengenal isi hati setiap orang. Tunjukkanlah
kepada kami siapa di antara kedua orang ini yang Engkau pilih 25 untuk
melayani sebagai rasul menggantikan Yudas. Karena Yudas sudah pergi ke
tempat yang sepantasnya bagi dia.” 26Kemudian mereka membuang undi
untuk kedua nama itu dan Matiaslah yang terpilih. Jadi dia ditambahkan
kepada kesebelas rasul itu.
‡ 1:13 gerakan Israelmerdeka Secara harfiah, “Zelot”— yaitu nama gerakan tersebut. § 1:19 Ayat
18-19 Merupakan catatan dari Lukas. Lanjutan pembicaraan Petrus ada di ayat 20. ✡ 1:20 Mzm.
69:25 (26) ✡ 1:20 Mzm. 109:8
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2
Kedatangan Roh Kudus

1 Waktu Hari Pentakosta tiba, semua orang yang dulu mengikut 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. 3 Kemudian mereka melihat sesuatu
yang kelihatannya seperti nyala api, yang menyebar dan berhenti di atas
merekamasing-masing. 4Lalumereka semuadipenuhi oleh RohKudus dan
mulai berbicaradalambahasa-bahasa lain sesuai dengankemampuanyang
diberikan oleh Roh Kudus kepadamereka.

5Kebetulan padawaktu itu di Yerusalemada orang-orang yang beragama
Yahudi yang berasal dari hampir seluruh dunia. Mereka adalah orang-
orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Allah yang datang untuk
mengikuti perayaan Pentakosta.* 6Waktu mereka mendengar bunyi yang
keras itu, banyak dari mereka datang berkumpul ke rumah itu. Mereka
sangat bingung karena mendengar para pengikut Yesus tersebut sedang
berbicara dalam berbagai bahasa, sehingga setiap orang bisa menden-
gar berita dalam bahasa mereka masing-masing. 7-8 Lalu mereka se-
mua terheran-heran dan berkata, “Bagaimana mungkin ini bisa terjadi?!
Orang-orang yang berbicara ini semuanya orang Galilea,† tetapi setiap kita
mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing! Sungguh
heran karena kita berasal dari banyak daerah, 9 termasuk Partia, Media,
Elam, danpendudukMesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, danprovinsi
Asia. 10 Juga termasuk daerah Frigia, Pamfilia, Mesir, dan bagian-bagian
Libia yang dekat kota Kirene. Juga ada yang datang dari ibukota Roma,
11 dari pulau Kreta, dan orang-orang Arab. Kita yang berkumpul adalah
orangYahudi, dan juga orangdari bangsa lain yang sudahmenjadi pengikut
agama Yahudi. Heran sekali sampai kita bisamendengarmereka berbicara
dalam bahasa kita sendiri tentang hal-hal luar biasa yang dilakukan oleh
Allah!” 12Oleh karena mereka heran dan bingung maka mereka bertanya
satu sama lain, “Bagaimanahal ini bisa terjadi?” 13Tetapi ada jugabeberapa
orang lain yangmenertawakan pengikut-pengikut Yesus itu karenamereka
pikir, “Orang-orang itu hanyamabuk saja.”

Petrus berkhotbah kepada orang banyak
14 Kemudian Petrus berdiri bersama kesebelas rasul, dan dengan suara

nyaring dia berkata kepada orang banyak itu, “Saudara-saudari orang
Yahudi dan semua orang yang tinggal di Yerusalem, izinkanlah saya
menceritakan arti dari semua yang terjadi ini. Dengarkanlah baik-baik.
15Kami tidakmabuk, seperti yangkalian sangka. Karenabaru jamsembilan
pagi. 16 Tetapi yang sedang kalian saksikan ini adalah hal yang dulu sudah
dinubuatkan oleh Nabi Yoel ketika dia berkata,
17 ‘Allah berkata, “Pada hari-hari terakhir,

Aku akanmencurahkan Roh-Ku ke atas semua orang.
Anak-anak yang laki-laki dan perempuan dari antara kalian akan
bernubuat,

para pemuda di antara kalian akanmendapat penglihatan,

* 2:5 perayaanPentakosta adalahhari rayapengucapan syukurorangYahudiuntukpanengandum.
Perayaan ini terjadi pada hari yang kelima puluh sesudah Paskah. † 2:7-8 Orang Galilea Para
pendengar tahubahwaorangGalilea biasanyahanyabisa berbicara dalambahasa Ibrani sehari-hari
yang dipakai di Galilea, dan bahasa umum— yaitu bahasa Yunani.
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dan banyak laki-laki yang tua di antara kalian akan mendapat mimpi-
mimpi khusus.

18 Juga pada hari-hari terakhir itu,
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 sudahmembuktikan hal itu kepadamu dengan
mengadakan segala macam keajaiban melalui Yesus, seperti yang sudah
kalian ketahui. 23 Sesuai dengan rencana Allah yang sudah ditetapkan-
Nya sejak dulu, Yesus sudah diserahkan kepada kalian. Dan dengan
bantuan orang-orang yang tidak mengenal Allah, kalian membunuh Yesus
dengan memakukan Dia pada kayu salib. 24 Tetapi sekarang Allah sudah
membangkitkan Dia dari kematian danmembebaskan Dia dari derita yang
terus menerus di dalam kerajaan maut. Dan kerajaan maut tidak mungkin
menahan Dia. 25Karena Raja Daud sudah bernubuat tentang Yesus seperti
ini:
‘Akumenyadari bahwa TUHAN selalu beserta-Ku.‡

Aku akan dilindungi-Nya dari serangan semua yang memusuhi-Ku,
karena Dia berada di dekat-Ku.§

26Karena itu hati-Ku bersukacita,
dan denganmulut-Ku Aku selalu memuji-Mu dengan gembira.
Bahkan tubuh-Ku pun merasa tenang karena pengharapan yang En-
gkau sudah berikan kepada-Ku.

27Karena Engkau tidak akanmeninggalkan Roh-Ku
di tempat orang-orangmati.

Dan Engkau juga tidak akanmembiarkan tubuh Orang Kudus-Mu
hancur di dalam kubur.

28Engkau sudahmenunjukkan kepada-Ku jalanmenuju kehidupan.
DanAkuakanselalubersukacitakarenaAkuakanhidupbersama-Mu.’✡

29 “Saudara-saudari, izinkanlah saya berbicara dengan terus terang
kepada kalian tentang Daud, nenek moyang kita itu. Apa yang dia katakan
itu pasti tidak mengenai dirinya sendiri, karena dia sudah mati dan
dikuburkan, dan kuburannyamasih ada pada kita sampai hari ini. 30Tetapi
Daud juga adalah seorang nabi, dan dia sudah mengetahui bahwa Allah
sudah berjanji dengan bersumpah bahwa Seorang dari keturunan Daud
✡ 2:21 Yl. 2:28-32 ‡ 2:25 -KuDalamayat 25-28, hurufbesardipakai sesuaidenganmaksudPetrus—
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
inidipilih supaya tidak seperti bertentangandenganayat-ayatdimanaYesusberadadi sebelahkanan
Allah. ✡ 2:28 Mzm. 16:8-11



Kisah 2:31 470 Kisah 2:42

sendiri akan menjadi raja dan duduk di atas takhta Daud. 31 Jadi Daud
sudahmengetahui apa yangakan terjadi, dan itulah sebabnyadia berbicara
seperti itu tentang kehidupan kembali Keturunannya itu— yaitu Kristus,
karena dia berkata bahwa Orang Kudus itu ‘tidak akan ditinggalkan di
tempat orang-orang mati’ dan bahwa ‘tubuh-Nya tidak akan hancur di
dalam kubur.’

32 “Jadi, Yesus inilah yang sudah Allah hidupkan kembali dari kematian!
Dan semua kami yang ada dalam kelompok ini sudah melihat Dia sesudah
Dia hidup kembali, dan sekarang kami diutus untuk menjadi saksi tentang
peristiwa itu. 33Maka sekarang Dia sudah terangkat ke surga dan duduk
di tempat yang paling terhormat— yaitu di sebelah 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. 34 Karena bukan Daud yang terangkat ke surga,
tetapi dia sendiri mengatakan,
‘TUHAN Allah berkata kepada Tuhan Penguasa hidupku:*
“Duduklah di sebelah kanan-Ku danmemerintahlah sebagai Raja

35 sampai Aku mengalahkan semua yang memusuhi-Mu dan membuat
merekamenjadi budak-Mu.” ’✡

36 “Oleh karena itu, biarlah semua orang Israel mengetahui dengan pasti
bahwa Allah sudah menetapkan Yesus— yang kalian salibkan itu, sebagai
Penguasa kita dan Kristus† yang dijanjikan itu.”

37 Pada waktu Petrus selesai berbicara, tersentuhlah hati orang banyak
yang mendengarkannya. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-
rasul lain, “Saudara-saudara, apa yang harus kami lakukan?”

38 Petrus menjawab, “Hendaklah kalian masing-masing bertobat dan
dibaptis sebagai pengikut Kristus Yesus. Dengan berbuat begitu dosa-
dosamudiampuni, dankamuakanmenerimaRohKudus. 39Karena janji itu
berlaku untuk kalian, anak-anak kalian— bahkan bagi mereka yang berada
di tempat yang jauh, yaitu semua orang yang dipanggil oleh TUHAN Allah
kita.”

40 Dan banyak hal lain lagi yang Petrus katakan dan saksikan un-
tuk menguatkan hati mereka. Pada akhirnya dia berkata, “Berusahalah
melepaskan dirimu dari hukuman Allah terhadap kejahatan orang-orang
zaman sekarang ini!” 41 Lalu mereka yang percaya kepada ajaran Petrus
itu dibaptis, dan pada hari itu jumlah orang percaya bertambah lagi kira-
kira tiga ribu orang. 42 Mereka rajin mempelajari ajaran para rasul, dan

* 2:34 TUHANAllah…TuhanPenguasa hidupku Secara harfiah, “TUHANberkata kepada Tuhanku.”
Lihat informasi tentang kedua arti kata Tuhan dalam Prakata TSI. ✡ 2:35 Mzm. 110:1; Mat. 22:44;
1Kor. 15:25; Ibr. 1:13 † 2:36 Kristus adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya
‘yang diurapi’. Dalam bahasa Ibrani, istilah yang sama disebut “Mesias.” Istilah ini menunjukkan
jabatan— seperti kata ‘camat’ atau ‘gubernur’. Pada zaman Perjanjian Lama setiap raja diurapi oleh
nabi denganminyak zaitun sebagai tanda dipilih dan disahkan olehAllah. Dan setiap imamdannabi
pada zaman itu juga diurapi. Yesus pantas disebut ‘Yang Diurapi’ karena Dia mempunyai jabatan
sebagai nabi, Raja Agung, dan Imam Agung kita (Ibr. 4-10). Karena beberapa nubuatan dalam buku
para nabi danMazmur, secara umum pada zaman Yesus orang Yahudi mengetahui arti dari ‘Kristus’
sebagai Raja Penyelamat yang Allah janjikan, yang akan berasal dari keturunan Raja Daud, dan yang
akan membebaskan bangsa Israel dari semua bangsa yang memusuhi mereka, mendirikan suatu
pemerintahan dengan kuasa Allah, dan memerintah dengan adil. Lihat Yes. 9:5-6, Kej. 3:15; Ul.
18:18-19; Mik. 5:2; Zak. 12:10-14; Mal. 3:1; 4:5-6; Mzm. 2, 16, 22, 40, 110.
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juga sering berkumpul dalam persekutuan, berdoa bersama dan makan
bersama (termasuk Perjamuan Kudus).‡

Orang-orang percaya saling berbagi milikmereka
43 Pada waktu itu setiap orang di Yerusalem merasa heran dan takut

karena Allah memberikan kuasa kepada rasul-rasul untuk melakukan
banyak keajaiban. 44 Semua orang percaya terus bersatu dan merasa harta
kepunyaan mereka adalah milik bersama. 45 Maka sering terjadi bahwa
salah satu darimerekamenjual tanahmiliknya danmembagi-bagikan hasil
penjualan itu kepada anggotamereka yangmemerlukan bantuan. 46Setiap
hari mereka sehati sepikiran berkumpul di teras Rumah Allah. Dengan
penuh rasa sukacita dan syukur mereka sering saling mengundang untuk
makanbersamadi rumah-rumahmereka (dimanamereka jugamerayakan
Perjamuan Kudus). 47Mereka terus memuji-muji Allah, dan disenangi oleh
semua orang. Dan setiap hari TUHAN menambahkan orang-orang yang
baru diselamatkan kepada kelompok orang percaya itu.

3
Petrusmenyembuhkan orang lumpuh

1 Pada suatu hari, Petrus dan Yohanes pergi ke teras Rumah Allah untuk
mengikuti jam doa— yaitu kira-kira jam tiga sore. 2 Di pintu teras Rumah
Allah yang bernama Gerbang Indah, ada seorang pengemis yang kakinya
lumpuh sejak lahir. Setiap hari teman-temannyamenempatkan dia di pintu
teras itu supaya dia bisa minta-minta uang dari orang-orang yang keluar
masuk teras itu. 3Padawaktupengemis itumelihat PetrusdanYohanesmau
masuk, diamemintauangdarimereka. 4Lalumerekaberduamelihat orang
lumpuh itu dan berkata, “Lihatlah kami.” 5Maka dia memandang mereka
dengan harapan akanmenerima 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 dan
membantudiauntukberdiri. Segerakakidanpergelangankakinyamenjadi
kuat. 8 Saat itu juga orang itu langsung berdiri danmulai berjalan! Lalu dia
mengikuti mereka masuk ke dalam teras Rumah Allah sambil berjalan dan
melompat-lompat, sertamemuji-muji Allah. 9-10Dan semua orang yang ada
di situ mengenal dia sebagai pengemis yang selalu duduk di pintu teras—
yaitu Gerbang Indah. Waktu mereka melihat dia berjalan dan mendengar
dia memuji Allah, mereka merasa sangat heran dan bingung karena apa
yang sudah terjadi kepadanya.

Petrus berbicara kepada orang banyak
11Orang itu terus sajamengikuti Petrus dan Yohanes dengan tetap berpe-

gangan kepadamereka. Maka semua orang yang terheran-heran itu berlari
kepada mereka di dalam teras yang bernama Serambi Salomo.* 12Waktu

‡ 2:42 makan … Perjamuan Kudus Secara harfiah, “memecahkan roti.” Pada zaman para rasul
perkataan itu meliputi makan bersama serta merayakan yang sekarang disebut Perjamuan Kudus—
yaitu perjamuan yang Yesus perintahkan kepada para pengikut-Nya untuk mengenang Dia (Luk.
22:14-20). * 3:11 Serambi Salomo adalah bagian yang paling timur di dalam kompleks Rumah
Allah. Serambi Salomomempunyai banyak tiang yang dibuat dari batu untukmenahan atapnya.
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Petrus melihat orang banyak itu, dia berkata kepada mereka, “Saudara-
saudari orang Yahudi, kenapa kalian heran akan kejadian ini? Kenapa
kalian terusmemandangi kami?— seolah-olahkamimempunyai kuasayang
luar biasa atau kebaikan khusus di mata Allah untuk membuat orang ini
sembuhdanbisaberjalan. 13Bukankami, tetapiAllahyangmenyembuhkan
dia. Allah Abraham, Isak, dan Yakub— yaitu Allah nenek moyang kita yang
sudah melakukan hal ini untuk memuliakan Hamba-Nya Yesus. Dialah
Orang yang sudah kalian serahkan untuk dibunuh. Kalian menolak Dia
di depan Gubernur Pilatus, padahal Pilatus sudah memutuskan untuk
membebaskan Dia. 14 Kalian tidak mau mengakui Dia yang kudus dan
yang benar, tetapi kalian minta kepada Pilatus supaya seorang pembunuh†
dibebaskan untuk kalian. 15 Jadi sebenarnya kalian membunuh Dia yang
adalah sumber hidup, tetapi Allah sudah menghidupkan Dia kembali dari
kematian. Kami sudah diutus untuk bersaksi tentang kejadian itu. 16Kuasa
Yesuslah yang menguatkan orang lumpuh ini— yang sudah kalian lihat
sendiri dan juga kalian kenal. Hal itu bisa terjadi karena kami percaya
kepada kuasa-Nya. Sungguh, seperti yang kalian sudah saksikan sendiri,
orang ini sudah sembuh dengan sempurna karena keyakinan kami kepada
Yesus.

17 “Saudara-saudari, saya tahu bahwa kalian dan para pemimpin kita
tidak menyadari apa yang sudah kalian lakukan waktu membunuh Yesus.
18 Tetapi dengan cara itulah Allah memenuhi apa yang sudah dikatakan-
Nya dulu melalui nubuatan para nabi bahwa Hamba-Nya Kristus harus
menderita sampai mati. 19 Oleh karena itu, bertobatlah dan kembalilah
kepada Allah, supaya dosa-dosamu diampuni. 20 Lalu Allah akan mem-
berikan kesegaran rohani kepadamu. Dan sekali lagi Allah akan mengutus
Yesus kepada kita— yaitu Dia yang sudah dipilih oleh Allah sebagai Kristus.‡
21 Tetapi Yesus harus tinggal di surga sampai tiba waktu pemulihan dari
segala sesuatu, seperti yang sudah dikatakan oleh Allah sejak dulu melalui
para nabi. 22 Ingatlah apa yang dikatakan olehMusa,

‘TUHAN Allahmu akan memberikan seorang Nabi§ lagi kepada kalian—
yaitu seorang Nabi seperti saya, yang berasal dari bangsa kita sendiri.
Kalian harus taat kepada segala sesuatu yang dikatakan oleh Nabi itu.
23Dan siapa yang tidak taat kepada Nabi itu akan dikeluarkan dari umat
Allah.’✡

24 Mulai dari Nabi Samuel, semua nabi lain sudah bernubuat tentang
zaman ini. 25 Memang kita adalah ahli waris dari nabi-nabi itu dan kita
sudah termasuk dalam perjanjian yang diberikan oleh Allah kepada nenek
moyang kita. Sekarang sudah mulai terjadi sesuai dengan perkataan Allah
kepada Abraham,

‘Melalui keturunanmu semua bangsa di dunia ini akan diberkati.’✡
26 Jadi waktu Allah menghidupkan kembali Hamba-Nya Yesus, pertama
sekali Allahmengutus Dia kepada kita umat Israel, supaya Dia memberkati
kita apabila kita masing-masing bertobat dari semua kejahatan kita.”

4
Petrus dan Yohanesmembela diri di depanMahkamahAgama

† 3:14 pembunuh Barabas, orang yang diminta oleh orang Yahudi kepada Pilatus untuk dibebaskan
menggantikan Yesus (Luk. 23:18). ‡ 3:20 Kristus Lihat catatan mengenai Kristus dalam Kis. 2:36.
§ 3:22 Nabi Huruf besar dipakai untuk kata Nabi dalam kutipan ini, karena maksud Petrus adalah
bahwa Nabi itu adalah Yesus. ✡ 3:23 Ul. 18:15-19 ✡ 3:25 Kej. 22:18; 26:24
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1 Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak itu,
beberapa pemimpin Yahudi mulai menentang mereka. Pemimpin yang
hadir di situ adalah kepala pengawal Rumah Allah, beberapa imam, dan
beberapa orang dari kelompok Saduki.* 2 Mereka sangat marah kepada
Petrus dan Yohanes karena kedua rasul itu sedang memberitakan dan
mengajar orang banyak bahwa orang-orang percaya akan hidup kembali
dari kematian melalui kuasa Yesus. 3 Jadi para pemimpin itu menangkap
dan memasukkan kedua rasul itu ke dalam penjara. Karena hari sudah
malam,makamerekaberduaditahandi situ sampaihari berikutnya. 4Akan
tetapi banyak orang yang sudah mendengar ajaran Petrus dan Yohanes
menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan mereka. Dengan begitu
jumlah orang percaya menjadi kira-kira lima ribu orang, tidak termasuk
perempuan dan anak-anak.

5 Hari berikutnya, para penguasa dan para pemimpin Yahudi bersama
ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. 6 Imam agung Hanas
hadir bersama semuaorangpenting dalamkeluarganya, termasukKayafas,
Yohanes,† dan Aleksander. 7 Sesudah mereka menyuruh kedua rasul
itu berdiri di depan mereka, sidang itu mengajukan pertanyaan kepada
mereka, “Dengan kuasa apa atau atas nama siapa kalian membuat orang
lumpuh itu sembuh?”

8 Kemudian Petrus, yang pada waktu itu dipenuhi oleh Roh Kudus,
berkata kepada mereka, “Tuan-tuan penguasa dan pemimpin bangsa:
9Kalauhari ini kami diadili karenamelakukanperbuatan yangbaik kepada
seorang yang lumpuh, dan ditanya bagaimana dia sudah disembuhkan,
10maka biarlah kalian semua dan juga seluruh orang Yahudi tahu bahwa
orang ini disembuhkan atas nama dan kuasa Kristus Yesus dari Nazaret,
yang sudah kalian salibkan itu. Tetapi Allah sudah menghidupkan Dia
kembali dari kematian. Jadi melalui kuasa Yesus itulah orang lumpuh ini
bisa berdiri dengan sehat di hadapan kalian. 11 Seperti Firman Allah yang
berkata, Yesus digambarkan sebagai
‘Batu fondasi yang dianggap tidak berguna oleh tukang-tukang bangunan’—

yaitu kalian sendiri,
‘tetapi Allah sudahmembuat Batu itu menjadi Batu yang terutama.’✡

12 Jadi Dialah satu-satunya yang bisa menyelamatkan manusia. Karena di
seluruhduniahanyaDialahyangdipilihAllah sebagaiPenyelamatmanusia.
Tidak ada yang lain.”

13Saat itu pemimpin-pemimpin itumenyadari bahwaPetrus danYohanes
adalah orang biasa yang tidak mempunyai pendidikan khusus, tetapi
mereka juga heran karena kedua orang itu berbicara dengan berani. Dan
mereka juga menyadari bahwa Petrus dan Yohanes sudah sering bersama
Yesus. 14 Dan karena orang yang sudah disembuhkan itu berdiri di situ
bersama Petrus dan Yohanes, maka mereka tidak bisa berkata apa-apa
untuk menentang kedua rasul itu. 15 Jadi mereka menyuruh kedua rasul
itu meninggalkan ruang sidang Mahkamah Agama, lalu mereka berunding
bersama-sama dan berkata, 16 “Apa yang akan kita lakukan terhadap kedua
orang itu? Karena setiap orang di Yerusalem sudah mengetahui bahwa
* 4:1 kelompokSadukiKebanyakananggota kelompokSaduki adalahpemimpin agamaYahudi, dan
kebanyakan sebagai imam. Mereka hanya percaya kepada kelima buku pertama dalam Perjanjian
Lama yang ditulis oleh Musa: Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Mereka percaya
bahwa setiap orang yang sudahmati tidak akan hidup kembali. Lihat Kis. 23:8. † 4:6 Yohanes Ini
bukan rasul Yohanes. Mungkin dia adalah Yonatan yang kemudian menggantikan Kayafas sebagai
imam agung. ✡ 4:11 Mzm. 118:22
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keajaiban yang luar biasa itu terjadi melalui mereka berdua, dan kita tidak
bisa menyangkal hal itu. 17Tetapi, supaya berita itu tidak semakin tersebar
luas di antara orang banyak, kita perlu mengancam dan melarang mereka
berdua supaya tidak berbicara lagi kepada siapa pun dengan memakai
nama orang Nazaret itu.”

18 Maka mereka menyuruh Petrus dan Yohanes masuk kembali. Ke-
mudian mereka melarang kedua rasul itu untuk mengajar atau berbicara
kepada siapa pun tentang Yesus. 19 Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab,
“Sebaiknya kalian sendiri pikirkan mana yang benar: Taat kepada Allah
atau taat kepada kalian! 20Karena kami tidak bisa berdiamdiri tentang apa
yang sudah kami lihat dan dengar.” 21-22 Akhirnya para pemimpin Yahudi
itu tidakmenemukan alasan untukmenghukum kedua rasul itu oleh sebab
semua orang sedang memuji Allah karena apa yang sudah terjadi, karena
orang yang mengalami kesembuhan yang ajaib itu sudah berumur lebih
dari empat puluh tahun. Oleh karena itu, para pemimpin itumembebaskan
kedua rasul itu, tetapi dengan ancaman yang lebih keras lagi.

Petrus dan Yohanes kembali ke kelompok orang percaya
23 Sesudah dibebaskan, Petrus dan Yohanes kembali ke kelompok orang

percaya. Lalu mereka berdua menceritakan semua yang dikatakan para
imam kepala dan para pemimpin Yahudi dalam sidang itu. 24 Waktu
orang-orang percaya itu mendengar, mereka semua bersatu hati berdoa
kepada Allah, “Ya TUHAN Yang Mahakuasa, Engkaulah yang menjadikan
langit, bumi, laut, dan segala isinya. 25Oleh Roh Kudus-Mu, Engkau sudah
berbicaramelalui hamba-Mu, nenekmoyang kami Daud, dengan berkata,
‘Percuma saja bangsa-bangsa yang bukan Yahudi marah dan bertindak

melawan Allah.
Dan percuma orang-orang yang tidak mengenal Allah berencana
melawan Dia.

26 Raja-raja mereka dan para penguasa dunia menggabungkan tentara
mereka

untuk berperangmelawan Allah
dan Kristus yang dijanjikan-Nya.’✡

27 Ya, TUHAN, hal itu benar-benar sudah terjadi di sini di Yerusalem!—
ketika Raja Herodes, Gubernur Pontius Pilatus, dan orang yang bukan
Yahudi bersama dengan orang Yahudi bergabung untuk melawan Yesus—
yaitu Hamba-Mu yang kudus, yang sudah Engkau urapi menjadi Kristus.
28 Tetapi karena Engkaulah Yang Mahakuasa, semuanya itu sudah terjadi
sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu sejak dulu. 29 Jadi sekarang,
ya TUHAN, perhatikanlah ancaman mereka terhadap kami, dan tolonglah
kami, hamba-hamba-Mu ini, untukmemberitakanKabarKeselamatanyang
dari-Mudengan penuh keberanian. 30Dan kamimohonulurkanlah tangan-
Mu yang penuh kuasa itu untuk menyembuhkan orang-orang sakit dan
melakukan segala macam keajaiban. Dan biarlah semuanya terjadi hanya
untukmemuliakan nama Yesus.”

31 Kemudian sesudah mereka berdoa, tempat mereka berkumpul itu
terguncang. DanmerekasemuadipenuhiolehRohKudus, lalumereka terus
memberitakan Firman Allah dengan penuh keberanian.

Orang percaya saling berbagi hartamereka
32 Seluruh kelompok orang percaya sehati dan sejiwa. Tidak ada orang

yang mengatakan bahwa harta yang dimilikinya adalah kepunyaannya
sendiri saja. Semua yang dimiliki mereka digunakan untuk kepentingan
✡ 4:26 Mzm. 2:1-2
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bersama. 33 Dan dengan kuasa besar rasul-rasul memberitahukan kesak-
sianmereka bahwa Tuhan Yesus sudah dihidupkan kembali dari kematian.
Dan Allah terus saja menunjukkan bahwa Dia sangat baik hati kepada se-
mua orang percaya itu. 34Padawaktu itu, tidak ada seorang pun dari antara
mereka yang berkekurangan. Karena sering terjadi bahwa salah satu dari
antaramereka yangmemiliki ladang atau rumah,menjualmiliknya itu dan
hasil penjualannyadibawa 35dandiserahkankepada rasul-rasul. Lalu uang
itu dibagikan kepadamereka yangmembutuhkan.

36Hal seperti itu dibuat oleh seorang dari mereka yang bernama Yusuf,
yang berasal dari pulau Siprus dan dari keluarga suku Lewi. Rasul-rasul
memberi nama baru kepadanya— yaitu Barnabas. Nama itu berarti “orang
yang menguatkan orang lain.” 37 Barnabas menjual ladang miliknya, lalu
membawadanmenyerahkanuangpenjualan ladang itu kepada rasul-rasul.

5
Ananias dan Safira sepakat untukmenipu rasul-rasul

1 Tetapi ada seorang yang bernama Ananias. Dia bersama istrinya,
Safira, menjual sebidang tanah milik mereka. 2 Kemudian suami-istri
itu sepakat untuk menahan sebagian dari uang tanah itu. Lalu Ananias
hanya menyerahkan sebagian uang itu kepada rasul-rasul. 3 Tetapi Petrus
berkata, “Ananias, kenapa kamu biarkan iblis menguasai hatimu? Kamu
sudah berusaha menipu Roh Kudus dengan menahan sebagian dari uang
tanahmu itu. 4 Sebelum kamu menjualnya, tanah itu memang milikmu.
Dan sesudah 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, putuslah napasnya lalu jatuh. Beberapa
pemuda datang danmembungkusmayatnya dengan kain, kemudianmem-
bawa mayat itu ke luar kota dan menguburkannya. Semua orang yang
mendengar kejadian itu menjadi sangat takut.

7 Lalu, kira-kira tiga jam kemudian, istri Ananias masuk. Dia tidak
mengetahui apa yang sudah terjadi dengan suaminya. 8 Lalu sambil me-
nunjukkanuangyangdiserahkanAnanias itu, PetrusberkatakepadaSafira,
“Katakanlah kepada saya, apakah benar bahwa kamu sudahmenjual tanah
milikmu itu dengan harga sekian?”
Dan Safiramenjawab, “Ya, memang sebesar itulah jumlahnya.”
9 Kemudian Petrus berkata kepadanya, “Kenapa kalian berdua sepakat

untuk menguji Roh TUHAN? Lihatlah! Mereka yang sudah menguburkan
mayat suamimu ada di depan pintu. Dan mayatmu juga akan mereka
angkat ke luar!” 10 Saat itu juga putuslah napas Safira lalu jatuh di dekat
kaki Petrus. Ketika pemuda-pemuda itu masuk, mereka menemukan dia
sudah mati. Lalu mereka membawa mayatnya juga ke tempat yang sama
dan menguburkannya di samping suaminya. 11 Seluruh jemaat dan semua
orang yangmendengar kejadian itu menjadi sangat takut.

Banyak keajaiban dari Allah
12Sesudah itu, semakinbertambahbanyakkeajaibanyangdilakukanoleh

para rasul di antara orang banyak. Pada waktu itu, semua orang percaya
berkumpul secara teratur di teras Rumah Allah yang bernama Serambi
Salomo.* 13Orang-orang lain yang belum percaya tidak berani bergabung

* 5:12 Serambi Salomo Lihat catatan di Kis. 3:11.
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dengan mereka, tetapi semua orang menghormati mereka. 14 Dan orang-
orang yang percaya kepada Tuhan Yesus semakin bertambah jumlahnya—
baik laki-laki maupun perempuan. 15 Bahkan orang banyak membawa
orang-orang sakit sampai ke jalan-jalan danmembaringkanmereka di atas
tempat tidur maupun tikar. Merekamelakukan seperti itu dengan harapan
orang-orang sakit itu akan sembuhwalaupun hanya kena bayangan Petrus
ketika lewat di situ. 16Dan dari kota-kota di sekitar Yerusalem juga banyak
sekali orang yang datang membawa orang-orang sakit dan yang diganggu
oleh roh-roh jahat. Lalumereka semua disembuhkan.

Pemimpin-pemimpin Yahudi berusahamenghentikan para rasul
17Kemudian imamagungdan teman-temannyamulaibertindak terhadap

para rasul, karena mereka iri hati. (Semua teman imam agung termasuk
kelompok Saduki.)† 18 Jadi mereka menangkap para rasul itu dan mema-
sukkan mereka ke dalam penjara. 19 Tetapi pada malam hari, malaikat
datang membuka pintu-pintu penjara itu dan menuntun mereka ke luar.
Katanya, 20 “Pergilah dan berdiri di salah satu teras Rumah Allah dan
beritakanlah kepada orang-orang di sana ajaran tentang hidup yang baru
itu.” 21 Jadi pagi-pagi benar, merekamasuk ke salah satu teras Rumah Allah
danmulai mengajar orang banyak, seperti yang disuruh olehmalaikat itu.
Sementara itu imamagungdan teman-temannyadatang lewat pintu teras

yang lain, kemudian mereka mengumpulkan anggota sidang Mahkamah
Agama dan seluruh penatua Yahudi untuk mengadakan sidang. Lalu
mereka menyuruh beberapa pejabat menjemput rasul-rasul itu dari pen-
jara. 22 Tetapi ketika para pejabat itu tiba di penjara, mereka tidak men-
emukan rasul-rasul itu di sana. Mereka kembali dan melaporkan hal itu,
dengan berkata, 23 “Kami menemukan pintu-pintu penjara itu terkunci
dengan rapat, dan setiap pengawal berdiri di depan setiap pintu. Tetapi
ketika kami membuka tiap-tiap pintu, tidak ada orang lagi di dalamnya.”
24Ketika kepala pengawal Rumah Allah dan semua yang hadir mendengar
hal itu, mereka bingung dan berusaha mengerti apa yang akan terjadi
sesudah peristiwa ini.

25Kemudian seseorangmasuk dan berkata, “Dengarkanlah! Orang-orang
yang kamupenjarakan kemarin itu sekarang sedang berdiri di teras Rumah
Allah dan mengajar orang banyak.” 26Kemudian kepala pengawal Rumah
Allah beserta para pejabatnya itu pergi dan membawa kembali rasul-rasul
itu. Tetapi mereka tidak menggunakan kekerasan, karena mereka takut
kepada orang banyak yang sedang mengikuti ajaran para rasul itu. Jangan
sampai orang-orang itu marah lalu melempari mereka dengan batu.

27 Mereka membawa rasul-rasul itu masuk untuk menghadap sidang
Mahkamah Agama. Lalu imam agung berkata kepada rasul-rasul itu,
28 “Kami sudah melarang kalian dengan keras supaya tidak lagi mengajar
tentang orang Nazaret itu, tetapi kalian sudah membawa ajaran kalian ke
seluruh Yerusalem, dan kalian juga maumenyalahkan kami atas kematian
orang itu.”

29 Tetapi Petrus dan rasul-rasul yang lain menjawab, “Kami harus lebih
menaati Allah dari pada kalian. 30Kalian sudah membunuh Yesus dengan
menggantungkan Dia pada kayu salib, tetapi Allah dari nenek moyang kita
sudah menghidupkan Dia kembali dari kematian. 31 Lalu Allah menem-
patkan Dia di tempat yang paling terhormat di surga— yaitu di sebelah
kanan-Nya. Di situlah Yesus memimpin sebagai Raja dan Penyelamat.
† 5:17 kelompok Saduki Lihat catatan di Kis. 4:1.
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Allah melakukan itu supaya semua orang Yahudi mendapat kesempatan
untuk bertobat, dan dosa-dosa mereka diampuni. 32Kami ini diutus untuk
bersaksi tentang semuanya itu. Dan Roh Kudus— yang sudah Allah berikan
kepada kami semua yang menaati Dia, juga sedang membuktikan bahwa
hal-hal itu benar.”

33 Ketika para pemimpin Yahudi mendengar itu, mereka menjadi san-
gat marah dan mau membunuh rasul-rasul itu. 34 Tetapi di antara
anggota sidang Mahkamah Agama itu berdiri seorang Farisi yang bernama
Gamaliel. Dia pengajar Hukum Taurat yang dihormati oleh semua
orang. Dia menyuruh supaya rasul-rasul itu dibawa ke luar untuk semen-
tara. 35 Kemudian dia berkata kepada mereka, “Orang-orang Israel, kita
perlu berhati-hati dengan apa yang akan kita lakukan terhadap mereka.
36 Karena sebelumnya, muncul seorang yang bernama Teudas. Dia men-
gakui dirinya sebagai pemimpin, dan ada empat ratus orang yang menjadi
pengikutnya. Tetapiwaktu dia dibunuh, semua pengikutnya terpencar, dan
gerakannya hilang begitu saja. 37 Sesudah itu, ketika sensus penduduk,
muncul seorang lagi yang bernama Yudas, orang Galilea. Banyak orang
tertarik dan mengikuti dia. Tetapi dia juga dibunuh, dan semua pengikut-
nya terpencar. 38 Jadi dalam masalah sekarang, saya sarankan supaya kita
menjauhi dan membiarkan mereka. Karena kalau rencana atau pekerjaan
mereka berasal dari manusia, gerakan itu pasti akan gagal. 39 Tetapi kalau
gerakan mereka itu berasal dari Allah, kita tidak akan mampu menghen-
tikanmereka. Bahkanmungkin ternyata kitalah yangmelawan Allah!”
Pemimpin-pemimpin Yahudi itu menyetujui apa yang dikatakan

Gamaliel. 40Lalu mereka memanggil rasul-rasul itu dan menyuruh supaya
para rasul itu dipukuli dengan cambuk. Sesudah itumerekamelarang para
rasul itu untuk berbicara lagi tentang Yesus, lalu rasul-rasul itu dilepaskan.
41 Tetapi rasul-rasul itu pergi dengan sukacita dari sidang Mahkamah itu,
karena mereka merasa adalah suatu kehormatan kalau mereka dianiaya
demi Yesus. 42Dan mereka tidak berhenti mengajarkan Kabar Baik bahwa
Yesus adalah Kristus yang dijanjikan Allah. Mereka memberitakan hal itu
setiap hari di Rumah Allah dan di rumah-rumah orang.

6
Tujuh orang dipilih sebagai pengerja jemaat

1Padawaktu itu, jumlahparapengikutYesus semakinbertambahbanyak.
Lalu saudara-saudari orang Yahudi yang berbahasa Yunani mengeluh ter-
hadap saudara-saudari orang Yahudi yang berbahasa Ibrani. Mereka men-
geluh bahwa janda-janda yang ada di antara mereka tidak diperhatikan
dalam pembagian makanan setiap hari. 2 Karena itu kedua belas rasul
mengumpulkan seluruh pengikut Kristus dan berkata, “Tidak baik kalau
kamimeninggalkan pelayanan FirmanAllah untuk urusanmakanan. 3 Jadi
Saudara-saudari, pilihlah tujuh orang laki-laki dari antara kalian yang
sudah dikenal sebagai orang yang baik, bijaksana, dan penuh dengan Roh
Kudus. Lalu kami akan menyerahkan pelayanan ini sebagai tanggung
jawab mereka. 4 Dengan begitu kami sendiri akan bertekun di dalam doa
danmengajarkan Firman TUHAN.”

5 Semua orang yang hadir senang dengan usulan itu. Lalu pengikut-
pengikut Kristus memilih Stefanus (seorang yang mempunyai keyakinan
yang sangat besar kepada Yesus dan yang dipenuhi oleh Roh Kudus), juga
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Filipus,* Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus (seorang dari
Antiokia, yang baru saja menjadi penganut agama Yahudi sebelum dia
menjadi pengikut Yesus). 6 Waktu ketujuh orang itu dihadapkan kepada
rasul-rasul, lalu rasul-rasul berdoa sambilmeletakkan tangan padamereka
itu sebagai tanda bahwa mereka diserahkan dan diutus untuk melakukan
tugas itu.

7 Sesudah itu, para pengikut Yesus terus memberitakan Firman Allah
kepada orang-orang sehingga Firman Allah tersebar terus, dan jumlah
pengikut di Yerusalemsemakinbertambahbanyak. Bahkan sejumlahbesar
imam Yahudi menyerahkan diri danmenjadi percaya kepada Yesus.

Orang Yahudimelawan Stefanus
8Oleh karena kebaikan hati Allah, Stefanus diberikan kuasa yang besar

untukmelakukan segalamacam keajaiban di antara orang banyak. 9Tetapi
beberapa orang mulai berdebat dengan dia. Mereka adalah anggota dari
satu rumah pertemuan orang Yahudi yang bernama Rumah Pertemuan
Orang-orang Merdeka.† Para anggota rumah pertemuan itu adalah pen-
duduk Yerusalem yang datang dari kota Kirene, kota Aleksandria, provinsi
Kilikia, dan provinsi Asia. 10Tetapi tidak satu pun darimereka bisamenang
dalam perdebatan itu, karena Stefanus berbicara dengan penuh hikmat
oleh pertolongan Roh Kudus.

11 Akhirnya mereka menyogok beberapa orang supaya berbohong den-
gan mengatakan, “Kami mendengar Stefanus menghina Musa dan Allah.”
12 Dengan begitu, mereka menghasut orang banyak dan para pemimpin
Yahudi serta ahli-ahli Taurat. Lalu mereka semua menangkap dan mem-
bawa Stefanusmenghadap sidangMahkamah Agama.

13 Dan saksi-saksi palsu itu maju dan berkata, “Dia selalu menghina
Rumah Allah ini dan Hukum Taurat. 14Karena kami sudah mendengar dia
berkata bahwaYesus dari Nazaret itu akanmembinasakanRumahAllah ini
danmengubah kebiasaan-kebiasaan yang disampaikanMusa kepada kita.”
15 Pada waktu semua orang yang duduk di dalam sidang itu memandang
Stefanus, merekamelihat wajahnyamemancarkan kebaikan seperti wajah
malaikat.

7
Pembelaan Stefanus

1 Lalu imam agung bertanya kepada Stefanus, “Apakah laporan mereka
ini benar?” 2 Jawab Stefanus, “Bapak-bapak dan Saudara-saudara, den-
garkanlah saya! Allah Yang Mahamulia sudah menampakkan diri kepada
nenek moyang kita Abraham. Pada waktu itu dia masih tinggal di
Mesopotamia dan belum pindah ke Haran. 3Dan Allah berkata,

‘Tinggalkanlahnegerimu ini dan juga keluargamu, lalu pergilah kenegeri
yang akan Aku tunjukkan kepadamu.’✡

4Abrahammeninggalkan negeri orang Babel* dan pindah ke Haran. Sesu-
dah bapaknya meninggal, Allah menyuruh Abraham pindah dari sana ke
negeri ini, tempat tinggal kita sekarang. 5Pada waktu itu Allah sama sekali

* 6:5 Filipus Bukan Rasul Filipus. Lihat Kis. 8:4-40. † 6:9 Orang-orang Merdeka Orang-orang
Yahudi ini adalah orang-orang yang sebelum ini pernah dijual kepada majikan-majikan untuk
bekerja sebagai budak, atau orang tuanya menjadi budak. Tetapi pada waktu ini mereka sudah
menjadi bebas dari perbudakan itu. ✡ 7:3 Kej. 12:1 * 7:4 Babel Secara harfiah, “Kasdim”—
yaitu sebuah negeri di bagian selatanMesopotamia. Lihat ayat 2.
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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 orangasingdi negeri bangsa lain, dan
bangsa itu akan memaksa semua keturunanmu bekerja sebagai budak
mereka, danmemperlakukanmerekadengansangatkejamselamaempat
ratus tahun. 7 Tetapi Aku akan menghukum bangsa yang memperbudak
mereka. Dan sesudah itu keturunanmu akan keluar dari negeri itu dan
akanmenyembah Aku di tempat ini.’✡

8 Lalu Allah memberikan kepada Abraham perjanjian sunat bagi semua
anak laki-laki. Jadi pada waktu Isak lahir dan berumur satu minggu,†
Abraham menyunat dia. Begitu juga waktu Isak mempunyai anak— yaitu
Yakub, dia jugadisunat. Yakub jugamelakukanhalyangsamakepadakedua
belas anak laki-lakinya— yang kemudian menjadi dua belas nenek moyang
dari suku bangsa Israel.

9 “Karena anak-anak Yakub yang lain iri hati kepada adik mereka Yusuf,
lalu mereka menjual dia, dan dia terpaksa bekerja sebagai budak di negeri
Mesir. Tetapi Allah menyertai Yusuf, 10 dan menyelamatkan dia dari setiap
kesusahan yang dia alami. DanAllahmenjadikanYusuf sanggupmenjawab
raja Mesir‡ dengan bijaksana, sehingga raja menerima dia dengan senang
hati. Lalu raja itumengangkat Yusufmenjadi gubernur atas seluruhMesir—
termasuksemuaurusan istanaraja sendiri. 11Kemudian terjadilahbencana
kelaparan di seluruh Mesir dan Kanaan sehingga semua orang sangat
menderita. Nenek moyang kita di negeri Kanaan juga tidak bisa mendapat
makanan.

12 “Waktu Yakubmendengar bahwa diMesir adamakanan, diamengirim
nenek moyang kita ke sana. Itulah pertama kalinya mereka pergi ke Mesir.
13 Tetapi ketika makanan mereka itu habis, mereka pergi lagi untuk kedua
kalinya. Lalu Yusuf memperkenalkan dirinya dengan terus terang kepada
abang-abangnya itu. Pada waktu itulah raja Mesir mengetahui tentang
keluarga Yusuf. 14 Kemudian Yusuf mengutus abang-abangnya itu pulang
lagi untuk menjemput bapaknya dan semua keluarganya, supaya pindah
ke Mesir. Pada waktu itu jumlah mereka semua tujuh puluh lima orang.
15Kemudian Yakub dan semua keluarganya berangkat keMesir dan tinggal
di sana. Lalu Yakubmeninggal di negeri itu, dan juga nenek-nenekmoyang
kita yang lain meninggal di sana. 16 Tetapi mayat mereka dibawa pulang
ke Sikem dan dikuburkan di kuburan yang sudah dibeli oleh Abraham dari
orang-orang setempat— yaitu anak-anak Hemor, dengan uang yang cukup
banyak.

17 “Sesudah bertahun-tahun danwaktu Allah sudah siapmemenuhi janji-
Nya yang dulu Dia berikan kepada Abraham, jumlah orang-orang dari
bangsa kita di Mesir sudah bertambah banyak. 18 Pada waktu itu seorang
raja baru memerintah di Mesir yang tidak tahu tentang Yusuf. 19 Raja
itu memperdaya dan menyiksa nenek moyang kita. Dia memaksa mereka
membuang bayi-bayi mereka supaya mati. 20 Pada waktu itulah Musa

✡ 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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lahir, dan dia adalah anak yang berkenan di mata TUHAN. Orang tuanya
menyembunyikandia selama tigabulandi rumahmereka. 21Ketikamereka
tidak bisa menyembunyikan dia lagi, terpaksa mereka membuang dia.
Lalu anak perempuan raja Mesir mengambil dan memelihara dia seperti
anaknya sendiri. 22 JadiMusadididik dalamsegala ilmuorangMesir sampai
dia menjadi berkuasa— baik dalam perkataanmaupun perbuatan.

23 “Sesudah Musa berumur empat puluh tahun, dia memutuskan untuk
mengunjungi saudara-saudarinya, bangsa Israel. 24 Pada waktu itu dia
melihat seorang dari mereka sedang dianiaya oleh seorang Mesir, jadi dia
berusaha membela orang Israel itu. Lalu dia memukul orang Mesir itu
sampai mati. 25Musa menyangka bahwa saudara-saudarinya orang Israel
bisa mengerti bahwa Allah sedang memakai dia untuk menyelamatkan
mereka. Tetapi mereka tidak mengerti hal itu. 26 Pada hari berikutnya dia
bertemu dengan dua orang Yahudi yang sedang berkelahi. Dia mencoba
mendamaikan mereka dengan berkata, ‘Hai kawan, kalian bersaudara.
Jadi kenapa kalian berkelahi?’ 27 Tetapi orang yang melakukan kesalahan
terhadap yang lain itu mendorongMusa sambil berkata,

‘Siapa yang mengangkat kamu untuk menjadi penguasa dan hakim atas
kami! 28Apakah kamumaumembunuh saya juga, seperti kemarin kamu
membunuh orangMesir itu!’✡

29 Pada waktu Musa mendengar perkataan orang itu, dia menjadi takut
karena 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.’✡

Waktu Musa mendengar perkataan itu, dia menjadi gemetar dan sangat
ketakutan, dan tidak berani melihat api itu lagi. 33 Lalu TUHAN kembali
berkata kepadanya,

‘Buka sandalmu, karena tempat di mana kamu berdiri ini adalah tanah
yang suci. 34 Aku sudah melihat umat-Ku sangat dianiaya di Mesir, dan
Aku juga sudah mendengar keluhan-keluhan mereka. Karena itu, Aku
sudah turun untuk membebaskan mereka. Jadi bersiap-siaplah, karena
sekarang Akumengutusmu pergi ke Mesir.’✡
35“Jadi TUHANmengutusMusayangdulu tidakditerimaolehorang Israel

ketika mereka berkata, ‘Siapa yang mengangkat kamu menjadi penguasa
dan hakim atas kami!’ Tetapi justru dialah yang sudah diutus Allah untuk
menjadi penguasa dan penyelamat, melalui malaikat yang menampakkan
diri kepadanya di antara semak itu. 36LaluMusamemimpinmereka keluar
dari Mesir, dengan melakukan banyak keajaiban di negeri Mesir, di Laut
Merah, dan jugaketikamerekaberadadipadanggurunselamaempatpuluh
tahun. 37Musa ini juga yang sudah berkata kepada bangsa Israel,

‘Allah sekali lagi akan mengangkat seorang Nabi bagi kalian dari ketu-
runan bangsa kita sendiri. Dia juga akan menyampaikan pesan Allah
seperti saya.’✡

✡ 7:28 Kel. 2:14 ✡ 7:32 Kel. 3:6 ✡ 7:34 Kel. 3:5-10 ✡ 7:37 Ul. 18:15
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38 Musa masih hidup bersama dengan umat Allah— yaitu nenek moyang
kita, selama mereka berada di padang gurun. Dan malaikat yang dulu
berbicara kepadanya di Gunung Sinai berulang-ulang menyampaikan Fir-
man Allah kepadanya dan nenek moyang kita. Dan akhirnya Firman itu
disampaikan kepada kita— yaitu perkataan yangmemberi hidup.

39 “Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya. Sebaliknya
mereka menolak dia. Dan di dalam hati mereka, mereka mau kembali ke
Mesir. 40Lalumereka berkata kepada Harun,

‘Buatlah untuk kita beberapa patung berhala sebagai dewa yang akan
memimpin kita kembali ke Mesir. Karena kita tidak tahu apa yang sudah
terjadi denganMusa, yang sudahmembawa kita keluar dari negeri itu.’✡

41 Lalu mereka membuat patung yang bentuknya seperti anak sapi, dan
membawa persembahan kepada berhala itu. Lalu dengan senang hati
mereka mengadakan pesta besar untuk merayakan patung buatan tangan
mereka sendiri. 42 Oleh karena perbuatan-perbuatan mereka itu, Allah
berbalik dari mereka dan membiarkan mereka untuk menyembah mata-
hari, bulan, dan bintang-bintang. Seperti yang tertulis di dalam buku para
nabi, Allah berkata,
‘Kalian orang Israel tidak sungguh-sungguhmembawa kurban sembelihan

dan persembahan kepada-Ku
ketika kalian hidup di padang gurun selama empat puluh tahun.

43Karena sampai sekarang di dalam hati kalian,
kalianmasih lebih sukamenyembah di kemah dewamu— Molok,
dan patung berhala yang kalian buat dalam rupa dewa Refan— dewa
bintang itu.

Oleh karena itu, Aku sudah memutuskan bahwa kalian akan menjadi
tawanan perang

dan dibawa olehmusuh-musuh sampai melewati kota Babel.’✡
44 “Nenek moyang kita selalu membawa Kemah Suci§ itu ke mana pun

mereka berpindah-pindah selama di padang gurun. Kemah itu dibuat
sesuai dengan petunjuk Allah, seperti yang sudah diperintahkan dan diper-
lihatkan Allah kepada Musa. 45 Sesudah itu, Yosua memimpin 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 berkenan di hati Allah,
jadi dia minta izin kepada Allah untuk membangun sebuah rumah bagi
Dia— yaitu Allah yang disembah oleh Yakub. 47 Tetapi anaknya Salomolah
yangmembangun Rumah Allah itu.

48-49 “Tetapi Allah Yang Mahatinggi tidak tinggal di dalam rumah yang
dibangun oleh tangan manusia, seperti perkataan TUHAN yang disam-
paikan oleh seorang nabi,
‘Seluruh langit bisa digambarkan seperti takhta kerajaan-Ku,

dan bumi hanya sebesar tempat menaruh kaki-Ku.
Jadi tidakmungkin kalianmembangun rumah bagi-Ku

ataumembangun tempat untuk Aku beristirahat.
50 Ingat, tangan-Ku-lah yang sudahmenjadikan semuanya ini!’ ”✡

✡ 7:40 Kel. 32:1 ✡ 7:43 Am. 5:25-27 § 7:44 Kemah Suci Secara harfiah, “Kemah Kesaksian.”
Nama itu diberikan kepada Kemah Suci karena di dalam kemah itu tersimpan Peti Perjanjian.
Peti Perjanjian itu mengingatkan umat Israel akan kehadiran Allah bersama mereka, dan juga
mengingatkanmereka untuk hidup sesuai dengan perjanjian itu dengan Allah. ✡ 7:50 Yes. 66:1-2
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51 Lalu Stefanus berkata, “Kalian ini orang-orang yang keras kepala! Di
dalam hati, kalian sama saja dengan suku-suku yang tidakmengenal Allah!
Telinga kalian tidak mau mendengarkan Dia! Kalian sama saja seperti
nenek moyang kita: Kalian juga selalu melawan Roh Kudus! 52 Coba
sebutkan satu nama nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyang kita!
Memang tidak ada! Bahkan mereka membunuh nabi-nabi yang dulu
memberitakan tentang kedatanganKristus— yaituHambaAllah yang selalu
hidup benar di mata Allah. Tetapi sekarang kalianlah yang mengkhianati
dan membunuh Dia! 53 Kalian memang sudah menerima Hukum Taurat
yang diberikan oleh Allah melalui para malaikat-Nya, tetapi kalian tidak
pernah taat kepada hukum itu!”

Stefanus dibunuh
54 Pada waktu para pemimpin Yahudi mendengar semua itu, mereka

sangat sakit hati dan hampir tidak bisamenahan diri lagi.* 55Tetapi saat itu
Stefanus dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan ketika dia memandang ke langit,
dia melihat kemuliaan Allah. Yesus sedang berdiri di tempat yang paling
terhormat— yaitu di sebelah kanan Allah. 56 Lalu dia berkata, “Lihatlah!
Saya melihat surga terbuka dan Yesus sebagai Anak Manusia† berdiri di
tempat yang paling terhormat di sana.”

57 Waktu mereka mendengar perkataan Stefanus itu, mereka berteriak
sambil menutup telinga mereka, lalu serentak menyerang dia. 58Mereka
menyeret dia ke luar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati.
Orang-orang yang bersaksi melawan Stefanus itu meninggalkan jubah
mereka di kaki seorang pemuda yang bernama Saulus.‡ 59 Pada waktu
orang-orang melempari dia dengan batu, Stefanus berdoa, “Tuhan Yesus,
terimalah roh saya.” 60 Lalu sambil berlutut, dia berseru dengan suara
keras, “Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini atas mereka!” Sesudah
berkata begitu, Stefanusmati.

8
1-3Saulus juga setuju bahwa pembunuhan terhadap Stefanusmerupakan

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 membi-
nasakan jemaat. Dia pergi dari rumah ke rumahdanmenyeret orang-orang
percaya supaya dipenjarakan— baik laki-laki maupun perempuan. Karena
itu banyak sekali orang percayamelarikan diri dari Yerusalemdan tersebar
* 7:54 tidakbisamenahandiri lagi Secaraharfiah, “menggertakkan gigi kepadanya.” † 7:56 Anak
Manusia Waktu Yesus tinggal di dunia, Dia sering menyebut diri-Nya “Anak Manusia.” Tetapi arti
istilah ini bukanmengarahkepadakata ‘anak’. Dalambahasa Ibrani, ‘anakmanusia’berarti ‘manusia
biasa’. Yesus menyebut diri-Nya seperti itu untuk mengingatkan para pendengar-Nya tentang apa
yangNabiDaniel saksikandalampenglihatan tentangRaja Penyelamat. (Dan. 7:13-14) KarenaDaniel
melihat Yesus di surga dalam bentuk seperti ‘anak manusia’— maksudnya dalam bentuk ‘manusia
biasa’, waktu Allah melantik Dia sebagai Raja atas semua yang ada. ‡ 7:58 Orang-orang yang
bersaksi … itu Orang-orang yang dimaksudkan biasanya ditafsirkan sebagai orang yang tersebut
dalam Kis. 6:11-14, tetapi juga bisa termasuk semua orang yang mendengar perkataan Stefanus
dalam ayat 56. (Bandingkan dengan Mrk. 14:63-64.) Sesuai dengan Hukum Taurat, orang-orang
yang membawa kesaksian tentang kesalahan berat seseorang, merekalah yang duluan melempari
batu-batu kepada orang yang bersalah itu.
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ke berbagai tempat di Yudea dan Samaria, tetapi kedua belas rasul-rasul itu
masih tetap berada di Yerusalem. 4Orang-orang percaya yang tersebar itu
terus memberitakan Kabar Baik kemana saja mereka pergi.

Filipusmemberitakan Kabar Baik di Samaria
5 Filipus* pergi ke kota Samaria dan memberitakan kepada orang-orang

di situ tentang Kristus. 6Waktumerekamendengar ajarannya danmenyak-
sikan banyak keajaiban yang dia lakukan, mereka semua mendengarkan
dengan penuh perhatian. 7 Banyak penduduk kota itu kerasukan roh-roh
jahat, tetapi Filipus mengusir roh-roh itu dalam nama Yesus. Roh-roh
jahat itu pun keluar sambil berteriak dengan keras. Banyak juga orang
pincang dan lumpuh total disembuhkan. 8 Jadi orang-orang di kota itu
sangat bersukacita karena semua itu.

9 Tetapi ada juga seorang tukang sihir di Samaria yang bernama Simon.
Dia sudah lama membuat penduduk Samaria terheran-heran dengan ilmu
sihirnya. Dia juga mengakui dirinya sebagai orang hebat. 10 Jadi sebelum
Filipus datang, semua orang Samaria— baik orang biasa maupun orang
penting, segan kepada dia dan berkata, “Orang ini mempunyai kuasa Allah
yang disebut kuasa besar.” 11 Jadi mereka sangat menghormati Simon,
karena dia sudah begitu lama membuat mereka terheran-heran dengan
ilmu sihirnya.

12Tetapi waktu Filipus memberitakan Kabar Baik tentang kerajaan Allah
dan kuasa Kristus Yesus, banyak sekali orang yang percaya akan beritanya
itu— baik laki-laki maupun perempuan, lalu Filipus membaptis mereka.
13Simon sendiri pun percaya dan dibaptis. Sesudah itu dia selalumengikuti
Filipus. Dan waktu dia melihat banyak keajaiban yang luar biasa yang
dilakukan oleh Filipus, dia sangat heran.

14Ketika rasul-rasul, yangmasih berada di Yerusalem,mendengar bahwa
orang-orang Samaria sudah menerima Firman Allah yang disampaikan
olehFilipus itu,makamerekamengutusPetrusdanYohaneske sana. 15Pada
waktu mereka tiba, mereka berdoa supaya orang Samaria yang percaya
menerima Roh Kudus. 16Orang percaya itu memang sudah dibaptis dalam
nama Tuhan Yesus, tetapi Roh Kudus belum turun ke atas mereka. 17 Jadi
waktu Petrus dan Yohanes meletakkan tangan ke atas mereka, barulah
merekamenerima Roh Kudus.

18 Lalu ketika Simon melihat bahwa Roh Kudus diberikan kepada orang-
orang itu melalui rasul-rasul yang meletakkan tangan ke atas mereka, dia
menawarkanuang kepada rasul-rasul itu. 19Katanya, “Berikanlah kuasa itu
kepada saya juga, supaya ketika saya meletakkan kedua tangan saya pada
seseorang, orang itu akanmenerima Roh Kudus.”

20 Tetapi Petrus berkata kepada Simon, “Binasalah kamu bersama
uangmu itu!— karena kamu menganggap bahwa kamu bisa membeli ke-
mampuan khusus dari Allah dengan uang. 21Kamu tidak mempunyai hak
untuk mengambil bagian dalam pekerjaan ini, karena hatimu tidak benar
di hadapan Allah. 22 Karena itu bertobatlah. Berdoalah supaya TUHAN
mengampuni niat hatimu yang jahat itu. 23 Karena saya melihat kamu
terjerat dalam dosa dan hatimu penuh dengan iri hati.”

24 Lalu Simon menjawab, “Berdoalah kalian berdua kepada Tuhan, su-
paya semua yang sudah kalian katakan itu tidak terjadi atas diri saya.”

* 8:5 Filipus Bukan rasul yang bernama Filipus. Lihat Kis. 6:5.
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25Sesudahkedua rasul itumemberi kesaksiandanmemberitakanFirman
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 berib-
adah ke Yerusalem, 28 dan pada waktu itu dia sedang dalam perjalanan
pulang. Pembantunya sedang mengarahkan keretanya, sedangkan pejabat
itu sendiri duduk dan membaca dari kitab Nabi Yesaya. 29 Lalu Roh Kudus
berkata kepada Filipus, “Pergilah dan dekatilah kereta itu.” 30 Jadi Filipus
berlari mendekati kereta itu dan mendengar pejabat itu sedang membaca
dari kitab Nabi Yesaya. Lalu Filipus bertanya kepadanya, “Apakah Tuan
mengerti apa yang sedang Tuan baca itu?”

31 Kata pejabat itu, “Saya tidak mungkin bisa mengerti kalau tidak ada
orang yangmenjelaskannya kepada saya.” Lalu pejabat itumeminta Filipus
naik ke atas keretanya dan duduk bersama dia. 32 Bagian Kitab Suci yang
sedang dibacanya adalah,
“Dia sama seperti domba yang dibawa untuk disembelih,

dan seperti domba yang tidak bersuara waktu orang menggunting
bulunya.

Begitu juga Orang itu tidakmengatakan sepatah kata pun.
33Dia dipermalukan dan semua hak-Nya sudah diambil.

Tidak ada orang yang bisa menceritakan tentang keturunan-Nya,*
karena Dia dibunuh dan diambil dari dunia ini sebelum mendapat
anak.”✡

34 Pejabat itu berkata kepada Filipus, “Tolong beritahukan kepada saya:
Nabi itu berbicara tentang siapa? Apakah tentang dirinya atau tentang
orang lain?” 35 Lalu berawal dari Firman Allah itu, Filipus memberitakan
Kabar Baik tentang Yesus kepadanya.

36-37Dalam perjalanan, mereka tiba di satu tempat yang ada air. Pejabat
itu berkata kepada Filipus, “Lihat, di sini ada air. Kenapa saya tidak bisa
dibaptis sekarang?”†

38 Lalu pejabat itu menyuruh keretanya berhenti, dan mereka berdua
turundanmasukkedalamair. KemudianFilipusmembaptis dia. 39Sesudah
† 8:26 ke selatan Dalam bahasa Yunani, kata-kata ini juga bisa diterjemahkan dengan “kira-kira
tengah hari.” ‡ 8:27 sida-sida Orang yang sudah dikebiri waktu masih kecil. Orang-orang
sida-sida sering dipercayakan dengan jabatan tinggi. § 8:27 ratu Etiopia Secara harfiah,
“kandake/ratu Etiopia.” Kata ‘kandake’ bukan namanya, tetapi kata ‘ratu’ dalam bahasa Etiopia.
* 8:33 keturunan-Nya Kebanyakan penafsir berkata bahwa kata bahasa Yunani ‘genean’ berarti
‘keturunan’. Ada yang menafsirkan sebagai ‘generasi’ zaman Yesus. Menurut tafsiran itu frasa ini
dapat diterjemahkan, “Sulit untuk dijelaskan betapa jahat manusia pada zaman-Nya itu.” Hampir
tidak ada penafsir yang mengerti kata ‘genean’ di sini sebagai ‘asal-usul’-Nya. ✡ 8:33 Yes. 53:7-8
† 8:36-37 Ayat 37 Dalam beberapa salinan kuno dalam bahasa Yunani, terdapat kata-kata yang
kemudian dihitung sebagai ayat 37. Tetapi hampir semua penafsir mengatakan bahwa kata-kata ini
tidak ditulis oleh Lukas: Filipusmenjawab, “Kalau engkaupercaya dengan sepenuhhati, engkaubisa
dibaptis.” Kata pejabat itu, “Saya percaya bahwa Kristus Yesus adalah Anak Allah.”
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mereka keluar dari air, tiba-tiba Roh TUHANmembawa Filipus dari tempat
itu, dan pejabat itu tidak melihat dia lagi. Lalu pejabat itu melanjutkan
perjalanannya dengan hati yang gembira. 40Tetapi Filipus tiba-tibamuncul
di kota yang bernama Asdod. Lalu dia berjalan melewati daerah itu sambil
memberitakan Kabar Baik di setiap kota yang dilaluinya, sampai dia tiba di
kota Kaisarea.

9
Saulus bertobat

1Akan tetapi Saulus masih terus mengancam para pengikut Tuhan Yesus
dengan berkata bahwa dia akan membunuh mereka. Karena itu Saulus
pergi kepada imam agung, 2 dan meminta supaya dia diberikan surat
kuasa yang ditujukan kepada para pemimpin setiap rumah pertemuan
orang Yahudi di kota Damsik. Dalam surat itu tertulis supaya ketika dia
menemukanpengikut-pengikutYesus—*baik laki-lakimaupunperempuan,
dia akan menangkap dan membawa mereka kembali ke Yerusalem untuk
diadili.

3 Ketika Saulus sudah dekat ke kota itu, tiba-tiba cahaya dari langit
menyinari sekelilingnya. 4Lalu Saulus jatuh ke tanah danmendengar suara
yang berkata, “Saulus, Saulus, kenapa kamumenganiaya Aku?”

5Dan Saulus bertanya, “Siapa Engkau, Tuhan?”
Lalu suara itu menjawab, “Akulah Yesus, yang kamu aniaya itu.

6Sekarang berdirilah danmasuklah ke kota itu. Di sana akandiberitahukan
kepadamu apa yang harus kamu lakukan.”

7 Orang-orang yang bersama dia dalam perjalanan itu berdiri saja, dan
merasa sangat takut sehingga tidakbisabicaraapa-apa. Merekamendengar
suara itu, tetapi tidak melihat siapa Orang yang berbicara itu. 8Lalu Saulus
bangun dari tanah. Tetapi ketika dia membuka matanya, dia tidak bisa
melihat apa-apa lagi. Jadi orang-orangyangbersamadengandiamemegang
tangannya dan menuntun dia ke kota Damsik. 9 Sesudah itu, tiga hari
lamanya Saulus tidak bisa melihat, juga tidakmakan dan tidakminum.

10Di Damsik ada seorang pengikut Yesus yang bernama Ananias. Dalam
suatu penglihatan, Tuhanmemanggil dia, “Ananias!”
Lalu Ananias menjawab, “Saya di sini, Tuhan.”
11Kemudian Tuhan berkata kepadanya, “Berdirilah dan pergilah ke jalan

yang bernama Jalan Lurus. Carilah rumah seorang yang bernama Yudas.†
Katakanlah kepada seseorang di rumahnya bahwa kamu mau bertemu
dengan seorang yang bernama Saulus— yaitu orang yang berasal dari kota
Tarsus. Dia sekarang sedang berdoa kepada-Ku. 12 Dan dalam suatu
penglihatan juga, Saulus sudah melihat seorang yang bernama Ananias
datang kepadanya, dan meletakkan kedua tangannya padanya, supaya dia
bisa melihat kembali.”

13 Tetapi Ananias menjawab, “Tuhan, saya sudah mendengar banyak
tentang orang itu! Dia sudah banyak menganiaya umat-Mu di Yerusalem!
14Dia datang ke sini denganmembawa surat kuasa dari imam-imamkepala
untukmenangkap setiap orang yang percaya kepada-Mu.”

15Tetapi Tuhanberkata kepadanya, “Pergilah, karenaAku sudahmemilih
dia untuk menjadi hamba-Ku, supaya dia memberitakan tentang Aku
* 9:2 pengikut-pengikut Yesus Secara harfiah, “orang-orang (pengikut) jalan.” Menurut Saulus dan
imam agung, mereka mengikuti jalan sesat, atau menurut penulis Lukas, mereka mengikuti jalan
keselamatan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. † 9:11 Yudas Yudas di sini bukanlah salah satu
dari kedua belas rasul.
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kepada orang yang bukan Yahudi, dan kepada raja-raja, dan juga kepada
orang Yahudi. 16Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya begitu banyak
penderitaan yang harus dia alami karenamelayani Aku.”

17Maka Ananias pergi ke rumah Yudas untuk menemui Saulus. Lalu dia
meletakkankedua tangannyapada Saulus danberkata, “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. 19 Kemudian Saulus makan dan
merasa kuat kembali.

Saulusmulai memberitakan tentang Yesus di Damsik
Lalu Saulus tinggal beberapa hari bersama pengikut-pengikut Yesus di

Damsik. 20Dia langsung pergi ke beberapa rumah pertemuan orang Yahudi
dan mulai memberitakan tentang Yesus dengan berkata, “Yesus adalah
Anak Allah!”

21 Semua orang yang mendengar dia menjadi heran dan berkata,
“Bukankahdia ini yangmencobamembinasakanorang-orangyangpercaya
kepada Yesus di Yerusalem?! Karena itulah dia datang ke sini— untuk
menangkap danmembawamereka kepada imam-imam kepala!”

22TetapiTuhansemakinmemberihikmatdankemampuankepadaSaulus
untukmeyakinkan orang lewat ajarannya, dan waktu dia berdebat dengan
orang Yahudi di Damsik, tidak ada yang bisa mengalahkan dia, karena dia
membuktikan bahwa Yesus adalah Kristus‡ yang dijanjikan Allah.

Saulusmeloloskan diri dari orang Yahudi di Damsik
23 Sesudah lewat beberapa hari, orang Yahudi di Damsik membuat ren-

cana untukmembunuh Saulus. 24Siang danmalammerekamenjaga pintu-
pintu gerbang kota supaya bisa membunuh dia. Tetapi kemudian rencana
mereka itu diketahui oleh Saulus. 25Maka pada suatu malam, orang-orang
yang sudah mengikuti ajaran Saulus menolong dia untuk meloloskan diri
dari kota itu. Mereka menurunkan dia di dalam sebuah keranjang besar
melalui lubang yang ada di tembok kota itu.

Saulus di Yerusalem
26 Pada waktu Saulus tiba di Yerusalem, dia mencoba bergabung dengan

para pengikut Yesus yang lain, tetapi mereka semua takut kepadanya.
Mereka tidak percaya bahwa dia sudah menjadi pengikut Yesus. 27 Tetapi
Barnabas membawa dia kepada para rasul dan menceritakan bagaimana
Saulus sudah melihat Tuhan dalam perjalanan ke Damsik. Barnabas juga
memberitahukanbahwaTuhan sudahberbicara kepada Saulus, dan Saulus
sudahmemberitakan tentang Yesus dengan berani di Damsik.

28 Jadi, Saulus pun bergabung dengan mereka dan sering ikut bersama
merekakemana saja di seluruhYerusalem, dandia selaluberbicara tentang
Tuhan Yesus dengan berani. 29Tetapi dia sering berdebat dengan beberapa
orang Yahudi yang berbahasa Yunani, sampai akhirnya mereka mencoba
untukmembunuh dia. 30Padawaktu hal itu didengar oleh saudara-saudari
seiman yang lain, merekamengantar Saulus ke Kaisarea, lalumengirim dia
ke Tarsus.

31 Sesudah itu, semua orang percaya di seluruh Yudea, Galilea, dan
Samaria hidup dengan tenang dalam perlindungan Allah. Mereka hidup
‡ 9:22 Kristus Lihat catatanmengenai Kristus dalam Kis. 2:36.
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dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan Yesus, dan Roh Kudus selalu
menguatkanmereka, sehingga jumlahmereka semakinbertambahbanyak.

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
delapan tahun lumpuh total dan tidak bisa bangun dari tempat tidurnya.
34 Petrus berkata kepadanya, “Eneas, Kristus Yesus menyembuhkan kamu.
Berdirilah dan bereskan tempat tidurmu.” Saat itu juga dia langsung
berdiri. 35 Lalu semua orang yang tinggal di Lida dan Saron melihat Eneas
sudah disembuhkan, lalu mereka bertobat dan menjadi pengikut Tuhan
Yesus.

36Di kota Yope tinggal seorang pengikut Yesus yang dalam bahasa Ibrani
bernama Tabita. (Dalam bahasa Yunani Tabita disebut Dorkas— yaitu ‘rusa
kecil’.) Perempuan itu selalu berbuat hal-hal yang baik untuk orang lain
dan sering menolong orang miskin. 37 Pada waktu Petrus berada di Lida,
Tabita sakit keras lalu meninggal. Kemudian ibu-ibu lain memandikan
mayatnya sesuai dengan adat Yahudi dan menaruh mayatnya di ruangan
atas. 38 Kota Lida dekat dengan Yope. Jadi, ketika orang-orang percaya
mendengar bahwa Petrus berada di Lida, mereka mengutus dua orang ke
sana. Lalu kepadanya mereka memohon dengan sangat, “Tolong cepat
datang.” 39 Lalu Petrus menyiapkan diri dan ikut dengan mereka. Ketika
tiba di sana, Petrus diantar ke ruang atas tersebut. Semua janda berdiri
mengelilingi Petrus di situ. Sambil menangis mereka memperlihatkan
kepadanya baju-baju dan berbagai pakaian lain yang dibuat oleh Dorkas
untuk mereka pada waktu dia masih hidup. 40 Sesudah Petrus menyuruh
semua orang keluar dari ruangan itu, dia berlutut dan berdoa. Kemudian
diamelihat ke arahmayat itu dan berkata, “Tabita, bangunlah.” Lalu Tabita
membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, dia bangun dan duduk.
41LaluPetrusmengulurkan tangannyadanmembantuTabitauntukberdiri.
Kemudian Petrus memanggil orang-orang percaya dan para janda itu, dan
menunjukkan kepadamereka bahwa Tabita sudah hidup kembali.

42Berita tentang keajaiban itu tersebar ke seluruh kota Yope, dan banyak
orang yang menjadi percaya kepada Tuhan. 43 Sesudah itu, Petrus tinggal
cukup lama di Yope bersama seorang yang bernama Simon, seorang pengo-
lah kulit binatang.

10
Petrus dan Kornelius

1 Di kota Kaisarea ada seorang komandan kompi Roma yang bernama
Kornelius. Dia memimpin seratus anggota tentara yang disebut Batalion
Italia. 2 Kornelius dan keluarganya sangat hormat dan taat kepada Allah,
dan dia sering memberikan bantuan kepada orang-orang miskin, dan dia
juga selalu berdoa kepada Allah. 3 Pada suatu hari sekitar jam tiga sore,
dia mendapat suatu penglihatan dan melihat dengan jelas 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 kedua
hal itu sudah menjadi seperti suatu persembahan. 5 Sekarang kirimlah
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beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon—
yang juga disebut Petrus. 6 Dia sedang tinggal sebagai tamu di rumah
seorang pengolah kulit binatang. Namanya juga Simon, dan rumahnya
berada di pinggir pantai.” 7 Lalu sesudah malaikat itu pergi, Kornelius me-
manggil dua orang hambanya dan seorang tentara yang bertugas sebagai
sekretaris pribadinya. Tentara itu juga penyembahAllah. 8Dan sesudah dia
menjelaskan semua kepadamereka bertiga, diamenyuruhmereka pergi ke
Yope.

9 Besok harinya sekitar jam dua belas siang, waktu mereka dalam per-
jalanandanmendekati kotaYope, Petrusnaikke terasdibagianatas rumah*
untuk berdoa. 10 Lalu dia merasa lapar dan ingin makan. Ketika orang
sedang menyiapkan makanan, Petrus mendapat suatu penglihatan. 11Dia
melihat langit terbuka, lalu ada sesuatu yang kelihatannya seperti selembar
kain linen yang lebar turun dari langit. Kain itu tergantung pada keempat
sudutnya. 12 Di dalam kain itu ada banyak sekali jenis binatang yang
tidak boleh dimakan oleh orang Yahudi, termasuk binatang berkaki empat,
binatang yangmerayap di tanah, dan burung-burung liar. 13Lalu ada suara
yang berkata kepadanya, “Petrus, berdirilah! Potonglah itu danmakanlah.”

14Tetapi Petrus berkata, “Tidak, Tuhan! Saya tidakpernahmakan sesuatu
yang haram atau najis.”

15 Suara itu berbicara untuk kedua kalinya, “Apa yang Allah katakan
halal janganlah kamu anggap haram.” 16 Penglihatan itu muncul tiga kali,
kemudian kain itu langsung terangkat kembali ke langit.

17 Waktu Petrus masih memikirkan arti dari penglihatan itu, orang
yang disuruh oleh Kornelius itu sudah menemukan rumah Simon dan
sedang berdiri di depan pintu pagar halaman rumah itu. 18 Mereka
bertanya, “Apakah orang yang bernama Simon— yang juga disebut Petrus,
menumpang di sini?”

19 Dan waktu Petrus masih memikirkan tentang penglihatan itu, Roh
Kudus berkata kepadanya, “Dengar Petrus! Ada tiga orang sedang mencari
kamu. 20 Berdirilah dan turunlah ke bawah. Pergilah bersama mereka
tanpa ragu-ragu karena Aku yangmengutus mereka kepadamu.”

21Petrus turun dan berkata kepada ketiga orang itu, “Sayalah orang yang
kalian cari. Untuk apa kalian datang?”

22 Mereka berkata, “Kornelius— seorang komandan kompi Romawi,
menyuruh kami datang ke sini. Dia orang baik. Dia sudahmenjadi penyem-
bah Allah, dan semua orang Yahudi menghormati dia. Dia diberitahukan
oleh malaikat dari surga untuk mengundang Bapak datang ke rumahnya,
supaya dia bisa mendengar ajaran yang akan Bapak sampaikan.” 23 Lalu
Petrus mengundang mereka masuk dan bermalam di rumah itu. Besok
harinya, sesudah bersiap-siap, dia berangkat bersama mereka. Beberapa
saudara seiman dari Yope juga ikut bersama mereka. 24 Dan pada hari
berikutnya mereka tiba di Kaisarea. Kornelius sudah menunggu mereka
dan sudahmengumpulkan seluruhkeluarganyadan sahabat-sahabatnyadi
rumahnya.

25 Waktu Petrus tiba di rumah Kornelius, Kornelius langsung berlutut
di depan kaki Petrus dan menyembah dia. 26 Tetapi Petrus memegang
dan menarik dia supaya berdiri sambil berkata, “Berdirilah! Saya juga
hanya manusia biasa— sama seperti Bapak!” 27 Sambil berbicara dengan
* 10:9 teras di bagian rumah Di negeri Israel bagian atas rumah biasanya datar dan digunakan
seperti teras atau halaman untuk orang Indonesia.
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Kornelius,merekamasukkedalamrumahdanPetrusmelihatbanyakorang
yang sudah berkumpul di situ.

28 Dan Petrus berkata kepada mereka, “Kalian sudah tahu bahwa kami
orang Yahudi dilarang bergaul ataumengunjungi orang yang bukan Yahudi
seperti kalian. Tetapi Allah sudah menunjukkan kepada saya bahwa saya
tidak boleh menganggap siapa pun terlalu najis untuk diterima oleh Allah.
29 Karena itu, waktu saya diundang ke sini, saya tidak keberatan untuk
datang. Jadi sekarang, sayamaubertanya: Kenapakalianmemanggil 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 saya segeramenyuruhorangpergimemanggil Bapak.
Saya berterima kasih karena bapak sudah datang ke sini. Jadi, sekarang
kami sudahberkumpul di hadapanAllahuntukmendengarkan semuayang
sudah TUHAN perintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada kami.”

Petrus berbicara di rumah Kornelius
34 Lalu Petrus berkata, “Sekarang saya sungguh-sungguh sadar bahwa

Allah tidak membeda-bedakan orang. 35 Karena dari bangsa mana pun,
orang-orang yang menghormati-Nya dan melakukan yang benar diterima
oleh-Nya. 36 Kalian sudah mendengar bahwa Allah sudah menyampaikan
Kabar Baik kepada bangsa Yahudi, bahwa kami harus berdamai kembali
dengan Allah melalui Kristus yang sudah dijanjikan itu— yaitu Yesus, yang
adalah Tuhan atas semua orang di dunia ini. 37-38 Dan kalian sudah
mengetahui tentang apa yang sudah dilakukan oleh Yesus, orang Nazaret
itu di seluruh Yudea. Dia memulai pelayanan-Nya di provinsi Galilea
sesudah Yohanes Pembaptis memberitakan kepada orang Yahudi bahwa
mereka harus bertobat dan dibaptis. Jadi kalian sudahmengetahui tentang
Yesus, yang sudah diurapi oleh Allah dengan Roh Kudus dan dengan kuasa-
Nya. Lalu Yesus pergi ke mana saja dan melakukan hal-hal yang baik dan
melepaskan semua yang dikuasai iblis, karena Allah menyertai Dia. 39Dan
kami adalah saksi mata atas semua yang sudah Yesus lakukan di provinsi
Yudea dan di Yerusalem. Tetapi Dia sudah dibunuh oleh orang Yahudi den-
gan menggantungkan Dia pada kayu salib. 40Tetapi pada hari ketiga, Allah
menghidupkanDia kembali dari kematian, lalu Yesusmemperlihatkan diri-
Nya kepada kami dan orang banyak. 41Tidak semuamasyarakat Yerusalem
melihat Dia, tetapi hanya orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah saja
yang sudah melihat Dia. Kami yang sudah makan dan minum bersama
Dia sesudah Dia hidup kembali dari kematian dipilih-Nya untuk menjadi
saksi bagiDia. 42DanDialahyang sudahmemberikanperintahkepadakami
untukmemberitakan danbersaksi kepada semua orang bahwaAllah sudah
menentukan Dia untuk mengadili semua orang— baik yang masih hidup
maupun yang sudah mati. 43 Semua nabi sudah menyampaikan berita
tentang Dia, bahwamelalui nama Yesus, setiap orang yang percaya kepada-
Nya, dosa-dosanya akan diampuni.”

Roh Kudus diberikan kepada orang yang bukan Yahudi
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44Waktu Petrus masih berbicara seperti itu, Roh Kudus turun dan men-
guasai semuaorangyangmendengarberita itu. 45Orang-orangpercayadari
bangsa Yahudi yang ikut serta dengan Petrus sangat heran melihat bahwa
Roh Kudus juga dicurahkan kepada orang yang bukan Yahudi itu, 46karena
mereka mendengar orang-orang itu berbicara dan memuji Allah dengan
bermacam-macam bahasa— sesuai dengan kemampuan yang diberikan
oleh Roh Kudus. Kemudian Petrus berkata kepada saudara-saudara Yahudi
itu, 47“Ternyatamereka sudahmenerimaRohKudus, sama seperti yangkita
alami dulu. Jadi orang tidak bisa menyalahkan kita kalau kita membaptis
mereka dengan air juga.” 48 Jadi Petrusmenyuruh saudara-saudara seiman
dari Yope itu untuk membaptis orang yang bukan Yahudi itu dalam nama
Kristus Yesus. Sesudah itu, Kornelius dan yang lainnya meminta Petrus
supaya tinggal bersamamereka selama beberapa hari lagi.

11
Petrus kembali ke Yerusalem

1Lalu para rasul dan saudara-saudari seiman di provinsi Yudeamenden-
gar bahwa orang yang bukan Yahudi juga sudah percaya Firman Allah
tentang Tuhan Yesus. 2 Jadi, waktu Petrus pergi ke Yerusalem, ada saudara-
saudari seiman dari bangsa Yahudi* yang bertengkar dengan dia. 3Mereka
berkata, “Kamu sudah pergi ke rumah orang yang bukan Yahudi† dan
bahkan kamumakan bersamamereka!”

4 Karena itu Petrus menjelaskan semua yang sudah terjadi mulai dari
awal kejadiannya. 5 Petrus berkata, “Waktu saya berada di kota Yope dan
sedang berdoa, sayamendapat suatu penglihatan, dan sayamelihat sesuatu
yang kelihatannya seperti kain linen lebar yang turun dari langit. Kain
itu tergantung pada keempat sudutnya. Lalu kain itu turun tepat di depan
saya. 6 Ketika saya memperhatikan apa yang ada di dalam kain itu, saya
melihat ada banyak jenis binatang yang tidak boleh dimakan oleh orang
Yahudi, termasukbinatangberkaki empat, binatangyangmerayapdi tanah,
dan burung-burung liar. 7 Kemudian saya mendengar suara yang berkata
kepada saya, ‘Petrus, berdirilah! Potonglah itu dan makanlah.’ 8 Tetapi,
saya berkata, ‘Tidak, Tuhan! Saya tidak pernahmakan sesuatu yang haram
atau najis.’ 9Lalu suara itu berkata lagi dari langit, ‘Apa yang Allah katakan
halal janganlah kamu anggap haram.’ 10 Penglihatan itu terjadi tiga kali,
kemudian kain itu langsung terangkat kembali ke langit. 11Dan tepat pada
saat itu juga ada tiga orang yang datang ke rumah tempat saya menginap.
Mereka dari Kaisarea yang diutus datang kepada saya. 12 Lalu Roh Kudus
berkata kepada saya untuk ikut dengan mereka tanpa ragu-ragu. Keenam
saudara dari Yope yang sedang duduk di sini sekarang ikut juga bersama
saya ketika kami masuk ke dalam rumah orang yang bukan Yahudi itu.
13 Dan pemilik rumah itu memberitahukan kepada kami bagaimana dia
melihat malaikat berdiri di rumahnya dan berkata, ‘Kirimlah beberapa
orang ke Yope untuk menjemput Simon— yang juga disebut Petrus. 14 Dia
akan menyampaikan berita tentang bagaimana kamu dan semua orang
yang tinggal bersamamu bisa diselamatkan.’ 15 Lalu waktu saya mulai
berbicara, tiba-tiba RohKudus turun ke atasmereka, sama seperti yang kita
alami dulu. 16 Kemudian saya ingat kembali bahwa Tuhan Yesus pernah
berkata, ‘Dulu Yohanes membaptis kalian dengan air, tetapi kalian akan
* 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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dibaptis dengan Roh Kudus.’ 17 Jadi kalau Allah sudah memberikan Roh-
Nya kepada mereka yang bukan Yahudi, bagaimana mungkin saya bisa
menghalangi Allah! Berdasarkan percaya kepada Tuhan kita Kristus Yesus,
mereka juga sudah mendapat pemberian yang sama seperti yang dulu kita
terima.”

18Sesudah saudara-saudari Yahudi itumendengarkan penjelasan Petrus,
mereka berhenti menentang dia lalumemuji Allah, “Wah! Kalau begitu, Al-
lah 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
19 Sementara itu, orang-orang percaya yang sudah terpencar karena

penganiayaan yang terjadi sesudah pembunuhan Stefanus melarikan diri
sampai ke negeri Fenisia, pulau Siprus, dan kota Antiokia. Mereka masih
terus saja menyampaikan Firman Allah tentang Yesus di tempat-tempat
itu, tetapi hanya kepada orang Yahudi saja. 20 Tetapi ada beberapa orang
dari antara mereka yang berasal dari Siprus dan kota Kirene. Pada waktu
merekadatangkeAntiokia,merekamulaimenceritakanKabarBaik tentang
Tuhan Yesus kepada orang yang bukan Yahudi. 21Dan TUHAN Allah meno-
long mereka, sehingga sejumlah besar orang yang bukan Yahudi percaya
dan beralih menjadi penyembah Tuhan Yesus.

22Waktu jemaat di Yerusalemmendengar tentang orang-orang yang baru
percaya itu, mereka mengutus Barnabas ke Antiokia. 23-24 Barnabas orang
yang sangat baik— penuh dengan Roh Kudus dan mempunyai keyakinan
yang kuat. Pada waktu dia tiba dan melihat bahwa ternyata TUHAN Allah
sedang menunjukkan kebaikan hati-Nya di sana, dia sangat gembira. Lalu
semua orang percaya yang di sana diajaknya supaya dengan segenap hati
terus setia kepada Tuhan Yesus. Akhirnya semakin banyak juga orang yang
menjadi pengikut Tuhan Yesus karena pelayanan Barnabas.

25 Lalu Barnabas pergi ke kota Tarsus untuk mencari Saulus. 26 Sesudah
diamenemukan Saulus, Barnabasmembawanya kembali ke Antiokia. Lalu
selama satu tahun penuh mereka terlibat di dalam jemaat dan mengajar
sejumlah besar orang. Dan di Antiokialah, untuk pertama kalinya, para
pengikut Yesus disebut “Kristen.”

27 Pada waktu itu, beberapa orang dari Yerusalem yang mempunyai
kemampuan khusus untuk bernubuat datang ke Antiokia. 28 Salah satu
dari mereka bernama Agabus. Dia berdiri dalam pertemuan jemaat
dan dengan kuasa dari Roh Kudus dia berkata, “Hampir seluruh pen-
duduk bumi akan mengalami bencana kelaparan.” (Kelaparan itu terjadi
pada waktu Klaudius sedang memerintah sebagai raja agung di Roma.)
29Sesudahmendengar nubuat itu, semuapengikut Yesus di Antiokiamemu-
tuskan untuk mengumpulkan sumbangan dan mengirimkannya untuk
membantu saudara-saudari seiman di provinsi Yudea. Mereka sepakat
memberikan sumbangan sebanyak mungkin— sesuai dengan kemampuan
masing-masing. 30 Hal itu mereka laksanakan, lalu mereka mengutus
Barnabas dan Saulus untuk menyerahkan dana itu kepada para penatua
orang-orang percaya di Yerusalem.

12
Herodes Agripamenganiaya saudara-saudari seiman

1 Pada waktu itu juga, Raja Herodes menyuruh tentara-tentaranya un-
tuk menangkap dan menganiaya beberapa orang saudara-saudari seiman.
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2 Dan dia menyuruh tentara-tentaranya untuk membunuh Yakobus—
saudara Yohanes, denganpedang. 3Waktudiamelihat bahwapembunuhan
itu membuat hati pemimpin-pemimpin Yahudi senang, lalu dia menyuruh
para tentaranya untuk menangkap Petrus juga. Hal itu terjadi pada pekan
perayaan Paskah.* 4 Ketika Petrus ditangkap dan dipenjarakan, Herodes
menyuruh empat kelompok tentara untuk menjaga dia. Masing-masing
kelompok terdiri dari empat orang tentara. Dia berencanamengadili Petrus
di depan umum sesudah Hari Raya Paskah. 5 Sementara Petrus ditahan
dalam penjara, jemaat sungguh-sungguhmendoakan dia.

Malaikatmembebaskan Petrus dari penjara
6 Pada malam harinya sebelum Petrus diadili oleh Herodes pada besok

harinya, Petrus sedang tidur dan terikat dengan dua rantai pada kedua
tentarayangadadi sebelahkiri dankanannya. Ada juga tentara-tentara lain
yang sedang berjaga-jaga di pintu penjara. 7 Tiba-tiba salah satu malaikat
muncul di sana, dan terang bersinar di dalam penjara itu. Lalu malaikat
itumenyentuhPetruspadabagian rusuknyauntukmembangunkandiadan
berkata, “Cepat bangun!” Saat itu juga rantai-rantai itu terlepas dari tangan
Petrus. 8 Lalu malaikat itu berkata kepadanya, “Pakailah bajumu dan
sandalmu.” DanPetrus punmelakukannya. Kemudianmalaikat itu berkata
lagi, “Pakailah jubahmudan ikutlah saya.” 9Lalu Petrusmengikutimalaikat
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 danmereka pun keluar dari situ. Sesudahmereka berjalan dari
persimpangan jalan ke jalan lain, tiba-tiba malaikat itu menghilang.

11 Saat itu juga Petrus menyadari apa yang sudah terjadi dan dia berkata,
“Sekarang saya tahu dengan pasti bahwa Allah sudah mengutus malaikat-
Nya untuk menyelamatkan saya dari tangan Herodes dan dari semua
rencana jahat orang Yahudi.”

12Ketika Petrus sudah sadar tentang apa yang terjadi, dia pergi ke rumah
Maria— ibuMarkus. Markus itu juga disebut Yohanes. Di rumah itu banyak
orang sedangberkumpuldanberdoa. 13Petrusmengetukpintudan seorang
perempuan yang bernamaRode datang untukmembuka pintu. Dia bekerja
sebagai pembantu di rumah itu. 14 Waktu Rode mengenal suara Petrus,
karena dia sangat gembira, dia berlari ke dalam dan lupa untuk membuka
pintu. Lalu dia memberitahukan kepada semua yang berkumpul, “Petrus
sedang berdiri di depan pintu!” 15Lalu mereka berkata kepadanya, “Kamu
sudah gila!” Ketika dia terus saja berkata bahwa Petrus memang ada di
luar,merekaberkata lagi, “Mungkin itumalaikat yangbertugasuntuk selalu
menjaga dia.”

16 Sementara itu Petrus masih terus mengetuk pintu, dan ketika mereka
membukapintudanmelihatdia,merekaheransekali. 17TetapiPetrusmem-
beri tanda dengan tangannya supaya mereka diam, lalu dia menceritakan
kepada mereka bagaimana TUHAN sudah mengeluarkan dia dari penjara.
Sesudah itu, dia berkata kepada mereka, “Beritahukanlah tentang hal ini

* 12:3 Paskah Di sini ‘Paskah’ menerjemahkan satu kata dalam bahasa Yunani yang berarti ‘Hari
RayaRoti TanpaRagi’— yangdirayakan selama satuminggubersamadenganHari RayaPaskah. Lihat
Kel. 12.
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kepada Yakobus† dan saudara-saudari seiman yang lain.” Lalu dia pergi ke
tempat lain.

18Besok paginya, para pengawal dan tentara-tentara itu menjadi gempar
tentang bagaimana Petrus bisa keluar dari dalam penjara. 19 Herodes
menyuruh tentara-tentaranya yang lain untuk mencari Petrus, tetapi
mereka tidakmenemukan dia. Lalu Herodesmemeriksa keenam belas ten-
tara yang sudah menjaga penjara itu. Akhirnya dia memberikan perintah
supayamereka semua dibunuh.

Herodes Agripameninggal
Sesudah itu, Herodes berangkat dari provinsi Yudea ke kota Kaisarea dan

tinggal di sana beberapa lama. 20 Sebelumnya Herodes dan masyarakat
kota Tirus dan Sidon saling dendam. Jadi pada kunjungan ini, utusan-
utusan dari kedua kota itu berusaha berdamai dengan raja, karena daerah
merekabergantung kepadadaerahHerodes untukmendapatkanmakanan.
Oleh karena itu mereka menyuap seorang pejabat bernama Blastus— yaitu
kepala urusan istana, supaya dia membantumereka dalam urusan itu.

21 Jadi, pada hari yang sudah ditentukan, Herodesmemakai jubah khusus
raja, duduk di atas takhta kerajaan, dan berpidato kepadamereka. 22Orang
banyak dari kedua kota itu mau menyenangkan hati raja, jadi mereka
memuji dia dengan berteriak, “Yang kita dengar ini adalah suara dewa,‡
bukan suara manusia!” 23 Tiba-tiba malaikat menjatuhkan hukuman atas
Herodeskarenadiamenerimapujian itudan tidakmemberi hormatkepada
Allah. Lalu usus Herodes dimakan oleh cacing-cacing hingga dia mati.

24 Pada waktu itu Firman Allah masih terus tersebar dan jumlah orang
yang percaya kepada Yesus semakin bertambah banyak.

25 Sesudah Barnabas dan Saulus menyelesaikan pelayanan mereka di
Yerusalem, mereka kembali ke Antiokia. Markus— yang juga disebut
Yohanes, ikut bersamamereka.

13
Barnabas dan Saulus diberi tugas khusus

1 Pada waktu itu, di antara saudara-saudari seiman di Antiokia ada be-
berapa orang yangmempunyai kemampuan khusus untuk bernubuat atau
mengajarkan Firman Allah. Mereka itu adalah Barnabas, Saulus, Simeon—
yang juga disebut Niger, Lukius— yang berasal dari Kirene, dan Manaen.
Manaen itu sudahdibesarkanbersama-samadenganRajaHerodes. 2Waktu
mereka sedang mengikuti pertemuan khusus untuk memuji TUHAN dan
berpuasa, Roh Kudus berkata kepada mereka, “Tugaskan Barnabas dan
Saulus untukmelakukan pekerjaan yang sudah Aku siapkan bagi mereka.”

3 Jadi, sesudah mereka berpuasa dan berdoa lagi, mereka meletakkan
tangan pada Barnabas dan Saulus sebagai tanda bahwamereka diserahkan
dan diutus untukmelakukan tugas itu.

Barnabas dan Saulus di pulau Siprus
4Oleh karena diutus oleh Roh Allah, mereka pergi ke Seleukia, dan dari

sana mereka berlayar ke pulau Siprus. 5 Waktu mereka sampai di kota

† 12:17 Yakobus ini adalah adik Yesus, yang pada waktu itu menjadi pemimpin jemaat Kristen di
Yerusalem. Dialah juga yang menulis Surat Yakobus. ‡ 12:22 suara dewa Kumpulan orang Tirus
dan Sidon ini tidak sungguh-sungguh berpikir bahwaHerodes adalah dewa. Tetapimerekamencoba
menyenangkan Herodes supaya dia bersedia berdamai kembali denganmereka.
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Salamis, mereka menyampaikan berita keselamatan dari Allah di rumah-
rumahpertemuan 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
dannabi palsu yang bernamaBar-Yesus— yang juga dipanggil Elimas dalam
bahasa Yunani. Dia adalah orang Yahudi. Dia sudahmenjadi teman dengan
gubernur di pulau itu yang bernama Sergius— yang juga disebut Paulus,
seorang yang pintar. Lalu gubernur memanggil Barnabas dan Saulus,
karena dia maumendengar berita dari Allah itu. Tetapi Elimas menentang
mereka berdua, dan berusaha supaya gubernur itu tidak percaya kepada
Yesus. 9 Tetapi Saulus— yang juga disebut Paulus, saat itu dikuasai Roh
Kudus dan memandang Elimas 10 lalu menegur dia, “Kamu ini anak iblis!
Hatimu penuh dengan penipuan dan ajaran sesat. Kamu adalah musuh
dari semuahal yangbenar! Kapankamuberhenti untukmemutar-balikkan
jalan TUHAN! 11 Awas! TUHAN sekarang memukulmu, dan kamu akan
menjadi buta untuk sementara. Bahkan kamu tidak akan bisamelihat sinar
matahari.”
Lalu tiba-tiba ada sesuatu seperti kabut yang gelapmenutupi Elimas. Dan

dia berjalan meraba-raba dan berusaha mencari orang untuk memegang
tangannya dan membawa dia pergi. 12Waktu gubernur melihat apa yang
terjadi itu, dia menjadi percaya kepada Yesus, karena dia heran sekali
dengan ajaran tentang Tuhan Yesus.

Paulus dan Barnabas pergi ke Antiokia di provinsi Pisidia
13 Dari kota Pafos, Paulus dan teman-temannya berlayar ke Perga, di

provinsi Pamfilia. Di situ, tiba-tiba Markus meninggalkan mereka dan
kembali lagi ke Yerusalem. 14 Dari Perga, Paulus dan Barnabas pergi ke
Antiokia, di provinsi Pisidia. Pada Hari Sabat, mereka masuk ke rumah
pertemuan orang Yahudi dan duduk di situ. 15 Sesudah pembacaan dari
Hukum Taurat dan salah satu tulisan nabi, pemimpin-pemimpin rumah
pertemuan itumengirim pesan kepada Paulus dan Barnabas. Katamereka,
“Saudara-saudara, kalauadadiantarakalianberduayangbisamemberikan
suatunasihatuntukmenguatkankamidi sini, silakansampaikansekarang.”

16 Lalu Paulus berdiri dan memberi tanda dengan tangannya bahwa
dia mau berbicara, katanya, “Orang-orang Yahudi dan orang-orang bukan
Yahudi yang sudahmenjadi penyembah Allah, dengarkanlah saya! 17Allah
bangsa Israel sudah memilih nenek moyang kita. Dia memberkati mereka
ketika mereka tinggal sebagai pendatang di Mesir, sehingga mereka men-
jadi bangsa yang besar. Lalu dengan kuasa-Nya yang besar, Dia membawa
mereka keluar dari negeri itu. 18 Dan selama empat puluh tahun mereka
tinggal di padang gurun, Allah tetap sabar dengan tingkah laku mereka
yang jahat. 19 Lalu Allah membinasakan tujuh bangsa yang ada di tanah
Kanaan dan memberikan tanah itu kepada bangsa Israel untuk menjadi
milik mereka. 20 Semua itu berlangsung selama empat ratus lima puluh
tahun.

“Sesudah itu, Allah mengangkat hakim-hakim untuk memimpin mereka
sampai kepadahakimyang terakhir— yaitu Samuel, yang juga seorangnabi.
21 Pada waktu itu bangsa Israel meminta supaya mereka dipimpin oleh
seorang raja. LaluAllahmenunjuk Saul— anakKis dari sukuBenyamin, dan
dia memimpin mereka selama empat puluh tahun. 22Tetapi waktu TUHAN
menurunkan Saul dari takhtanya, Dia mengangkat Daud sebagai raja. Dan
inilah yang Allah katakan tentang Daud, ‘Aku sudah tahu tentang Daud—
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anak Isai itu, bahwadiamempunyaihati yangsesuaidengankeinginanhati-
Ku. Dialah yang akanmelakukan semua yang Akumau.’

23 “Jadi, seperti yang sudah Allah janjikan, Dia mengangkat Seorang dari
keturunan Daud untuk menyelamatkan Israel— yaitu Yesus. 24 Sebelum
kedatangan-Nya, Yohanes sudah mengajar bahwa semua orang Israel
harus dibaptis sebagai tanda bahwa mereka sudah bertobat dari dosa-
dosa mereka. 25 Dan waktu Yohanes hampir menyelesaikan tugasnya,
dia bertanya, ‘Menurut kalian, saya bertugas dengan jabatan apa? Saya
bukanlah Orang yang kalian nanti-nantikan itu. Tetapi Dia akan datang
sesudah saya. Saya sendiri tidak layak untuk melayani Dia— sekalipun
hanya untukmembuka tali sandal-Nya saja.’

26 “Saudara-saudari yang berasal dari keturunan Abraham, dan kalian
orang-orang bukan Yahudi yang sudah menjadi penyembah Allah: Berita
tentang keselamatan ini dikirim oleh Allah kepada kita! 27 Tetapi orang-
orang Yerusalembersama dengan para pemimpinmereka tidakmenyadari
bahwa Yesus adalah Raja Penyelamat. Mereka juga tidak mengerti tulisan
paranabi yangdibacakan setiapHari Sabat. Lalu secara tidak sadar,mereka
menggenapi nubuatan nabi-nabi ketika mereka menjatuhkan hukuman
mati atas Dia. 28Padahal mereka sama sekali tidak menemukan alasan un-
tukmembunuh Yesus, mereka terusmendesak 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 sudahmengikutDia ketika pergi dari Galilea keYerusalem. Danorang-
orang itulah yang sekarang memberitakan tentang Dia kepada bangsa
Israel.

32 “Jadi sekarang kami menyampaikan kepada kalian Kabar Baik 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.’✡
34 Dan sesuai dengan janji Allah, Dia menghidupkan Yesus kembali dari
kematian, supaya tubuh-Nya tidak hancur dalam kubur. Karena Allah
sudah berjanji kepada kita,
‘Aku akan memberikan kepada kalian berkat yang kudus dan yang pantas

untuk dipercaya—
yaitu yang sudah Aku janjikan kepada Daud.’✡

35 JadiDaud jugaberkatakepadaAllahdalambagian laindaribukuMazmur,
‘Engkau tidak akan membiarkan mayat Hamba-Mu yang kudus itu hancur

dalam kubur.’✡
36Perkataan itu bukan tentang Daud sendiri. Karena sesudah dia melayani
Allah selama hidupnya, dia jugameninggal. Dan kuburannya ada di tempat
yang sama di mana keluarganya dikuburkan. Jadi mayat Daud memang
hancur di situ. 37 Tetapi yang Allah maksudkan adalah Yesus! Dialah
yang sudah Allah hidupkan kembali dari kematian dan yang mayat-Nya
tidak hancur dalam kubur! 38 Jadi Saudara-saudari, kalian juga harus tahu
bahwa hanya melalui Yesuslah dosa-dosa kita bisa diampuni. 39 Artinya
✡ 13:33 Mzm. 2:7 ✡ 13:34 Yes. 55:3 ✡ 13:35 Mzm. 16:10
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semua dosa kita yang dulu tidak bisa dihapuskan melalui persembahan-
persembahankurbanyangdilakukansesuaidenganHukumMusasekarang
sudah dihapuskan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Hanya
melalui percaya kepada Yesus kita menjadi benar di mata Allah! 40 Oleh
karena itu, hendaklah Saudara-saudari waspada, supaya apa yang Allah
sampaikanmelalui nabi-Nya tidak terjadi pada kalian:
41 ‘Perhatikanlah baik-baik, kalian yang suka mengejek waktu mendengar

Firman-Ku!
Kalian akanmerasa heran, lalu hilang dari dunia ini.

Karena Aku sedangmelakukan sesuatu dalam zaman ini
yang tidakmungkin kalian percayai—
biarpun orangmenjelaskannya kepada kalian.’ ”✡

42Ketika Paulus dan Barnabas keluar dari rumah pertemuan itu, mereka
berulang kali diminta supaya berbicara lagi tentang hal yang sama pada
Hari Sabat berikutnya. 43Waktu mereka sedang bubar dari rumah perte-
muan itu, banyak orang Yahudi dan penyembah Allah yang sudah masuk
agama Yahudi mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar
danmenekankan supaya orang-orang itu tetap berpegang kepada kebaikan
hati Allah yang sudah diberikan kepada kita melalui Yesus.

44PadaHari Sabat berikutnya hampir semua orang di kota itu berkumpul
untuk mendengar penyampaian Firman Allah. 45 Tetapi waktu sebagian
dari orang Yahudi yang belumpercaya kepada Yesusmelihat begitu banyak
orang datang untuk mendengarkan Paulus, mereka menjadi iri hati sekali.
Lalu mereka menentang dan menjelek-jelekkan apa yang diajarkannya
itu. 46 Tetapi Paulus dan Barnabas berbicara dengan berani, “Seharusnya
Kabar Baik dari Allah ini disampaikan lebih dulu kepada kalian orang
Yahudi. Tetapi karena kalian tidak mau menerimanya, itu artinya kalian
sudah menganggap diri kalian tidak pantas menerima hidup yang selama-
lamanya. Oleh karena itu, sekarang kami meninggalkan kalian dan pergi
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 kalian menyampaikan berita keselamatan sampai ke ujung-
ujung bumi.’ ”✡

48WaktuorangyangbukanYahudimendengarhal itu,merekasenangdan
memuji Allah untuk berita itu. Dan semua orang yang sudah ditentukan
oleh Allah untukmenerima hidup yang selama-lamanyamenjadi percaya.

49 Lalu berita keselamatan tentang Tuhan Yesus tersebar ke seluruh
daerah itu. 50Tetapi orangYahudi yang tidak senangkepadamerekaberdua
menghasut orang-orang penting di kota itu, termasuk ibu-ibu terkemuka
yang sudah masuk agama Yahudi. Mereka menimbulkan penganiayaan
terhadap Paulus dan Barnabas, dan akhirnya mengusir mereka berdua
dari daerah itu. 51 Tetapi Paulus dan Barnabas melepaskan debu dari
kaki mereka* sebagai peringatan kepada penduduk kota itu bahwa Allah
akan menghukum mereka. Lalu mereka pergi ke kota Ikonium. 52 Tetapi

✡ 13:41 Hab. 1:5 ✡ 13:47 Yes. 49:6 * 13:51 melepaskan debu dari kaki mereka merupakan
peringatan kepada penduduk suatu kampung atau kota yang akan menanggung hukuman Allah.
Karena ketika para pemberita Firman Allah datang menyampaikan berita keselamatan, penduduk
kampung atau kota tersebut tidak mau mendengarkannya. Hal itu juga sebagai tanda bahwa para
pemberita bebas dari kesalahan, karenamerekamenyampaikan berita itu dengan setia.
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pengikut-pengikut Yesus yang baru di Antiokia tetap hidup dengan sukacita
dan dikuasai Roh Kudus.

14
Paulus dan Barnabas di Ikonium, ibukota provinsi Likaonia

1 Ketika tiba di Ikonium, Paulus dan Barnabas pergi ke rumah 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 tentang kebaikan hati TUHAN. Dan
TUHANmenguatkan kesaksianmereka denganmemberikan kuasa kepada
mereka untukmelakukan banyak keajaiban. 4Akhirnya penduduk kota itu
terbagi menjadi dua kelompok. Karena ada yang berpihak kepada orang-
orang Yahudi, dan ada yang berpihak kepada kedua rasul itu.

5Kemudian sebagian orang Yahudi dan yang bukan Yahudi bersama para
pemimpin kota itu bersepakat untuk menyiksa dan melempari Paulus dan
Barnabas dengan batu. 6Tetapi waktu kedua rasul mendengar tentang ren-
cana itu, mereka melarikan diri ke daerah yang lain di provinsi Likaonia—
yaitu ke daerah di sekitar kota Listra dan Derbe. 7Dan di sanamereka terus
menyampaikan Kabar Baik tentang Yesus.

Paulus di kota Listra dan Derbe
8 Di Listra ada seseorang yang sudah lumpuh sejak lahir dan belum

pernah berjalan. 9 Ketika orang itu sedang mendengar Paulus berbicara,
Paulus memandang dia dan sadar bahwa orang itu mempunyai keyakinan
sehingga dia bisa disembuhkan. 10 Lalu dengan suara yang kuat Paulus
berkata, “Berdirilah di atas kakimu!” Dan orang lumpuh itu langsung
berdiri danmulai berjalan-jalan.

11 Waktu orang banyak melihat apa yang sudah dibuat Paulus, mereka
berteriak-teriak dalam bahasa Likaonia, “Dewa-dewa kita sudah turun ke
tengah-tengah kita dalam bentuk manusia!” 12 Lalu mereka mulai me-
manggil Barnabas dengan nama Zeus,* dan Paulus dengan nama Hermes,†
karena dia yang banyak bicara. 13 Kebetulan rumah ibadah untuk dewa
Zeus berada dekat sekali dengan kota itu. Karenamendengar bahwa kedua
dewamereka sudah turun, imam yang bekerja di rumah ibadah itu datang
dengan membawa sapi-sapi jantan untuk dipersembahkan kepada Paulus
danBarnabas. Dia jugamembawahiasan lingkaranbungauntukmenghiasi
kurban itu.

14 Tetapi waktu Paulus dan Barnabas mendengar rencana imam itu,
merekamerobek-robek jubahmereka sebagai tandabahwamerekaberdua
sangat tidak setuju. Lalu mereka berlari ke antara orang banyak itu
sambil berkata dengan suara keras, 15 “Teman-teman, jangan lakukan itu!
Kami hanya orang biasa— sama seperti kalian. Kami datang ke sini un-
tuk mengajar kalian tentang berita keselamatan supaya kalian berhenti
menyembah allah-allah yang tidak benar, tetapi berbalik dan menyembah
Allah yang benar saja— yaitu Dia yang sudah menciptakan langit, bumi,
laut, dan semua yang ada di dalam ketiga tempat itu. 16Di masa lalu, Allah

* 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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membiarkan semuamanusiamelakukan apa saja yangmereka pikir benar.
17 Tetapi Allah memberi berkat-berkat kepada kalian untuk menunjukkan
bahwa Dia memang ada. Sebagai contoh, Dia memberikan kepada kalian
hujan dari langit, tanaman yang memberikan hasil yang banyak, makanan
yang cukup, dan hati yang gembira.” 18 Biarpun mereka berdua bicara
seperti itu,merekahampir tidakberhasilmencegahorangbanyak ituuntuk
mempersembahkan kurban untuk menghormati mereka berdua. Tetapi
akhirnya persembahan itu tidak jadi diadakan.

19Lalu beberapa orang Yahudi dari Antiokia dan Ikonium datang ke situ.
Merekamempengaruhi orang banyak itu supayamemihak kepadamereka.
Lalu orang banyak itu melempari Paulus dengan batu dan menyeret dia
ke luar kota, karena mereka menyangka dia sudah mati. 20 Tetapi waktu
orang-orang yang sudah mulai ikut Yesus berdiri mengelilingi Paulus, dia
berdiri danmasuk lagi kedalamkota. LalubesoknyadiaberangkatkeDerbe
bersama Barnabas.

Kedua rasul kembali ke Antiokia di provinsi Siria
21Di kota Derbe, Paulus dan Barnabasmemberitakan kabar keselamatan

dan banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Sesudah itu, mereka
kembali lagi ke Listra, Ikonium, dan kotaAntiokia— yang di provinsi Pisidia.
22 Di kota-kota itu, mereka berdua menguatkan hati orang-orang percaya
untuk tetap memegang keyakinan mereka kepada Yesus. Mereka berkata,
“Kita harusmelalui banyak penderitaan sebelummasuk ke dalam kerajaan
Allah.” 23 Mereka juga memilih penatua-penatua untuk setiap jemaat.
Dan sesudah mereka semua berdoa dan berpuasa, Paulus dan Barnabas
menyerahkan penatua-penatua itu ke dalam tangan Yesus— yaitu Tuhan
yang sudahmereka percayai.

24 Dan sesudah itu, mereka berdua berjalan kembali melewati provinsi
Pisidia, lalu tiba di provinsi Pamfilia. 25Mereka mengajarkan berita kese-
lamatan sekali lagi di kota Perga, lalu turun ke kota Atalia. 26Dan dari situ
mereka naik kapal menyeberang ke kota Antiokia yang di provinsi Siria—
yaitu tempat dimana dulu jemaatmenyerahkanmereka supaya dijaga oleh
Allah sesuai dengan kebaikan hati-Nya. Dengan demikian mereka berdua
sudahmenyelesaikan tugas yang dipercayakan kepadamereka.

27Waktu mereka tiba di Antiokia, Paulus dan Barnabas mengumpulkan
jemaat danmenceritakan semua yang sudahAllah lakukanmelaluimereka
berdua. Mereka juga berkata, “Allah memang sudah membuka pintu ke-
sempatan supaya banyak orang yang bukan Yahudi percaya kepada Yesus.”
28 Lalu mereka tinggal dalam waktu yang lama dengan saudara-saudari
seiman di kota itu.

15
Pertemuan di Yerusalem

1 Pada saat itu juga, ada beberapa orang yang datang dari provinsi
Yudea ke Antiokia yang mengajar saudara-saudari yang mengikut Yesus
seperti ini, “Kalau kalian yang bukan Yahudi tidak mengikut adat sunat
seperti yang Musa ajarkan, kalian tidak akan selamat.” 2 Tetapi Paulus
dan Barnabas sangat tidak setuju dengan ajaran itu. Sesudah perdebatan
yang serius terjadi di antara mereka, semua saudara seiman memutuskan
untukmengirimPaulusdanBarnabas sertabeberapaorang lainuntukpergi
kepada para rasul dan penatua seluruh orang percaya di Yerusalem untuk
membahasmasalah itu.
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3 Jadi, dengan dukungan dari jemaat, mereka pergi ke Yerusalem. Waktu
mereka melewati provinsi Fenisia dan Samaria, mereka juga mengunjungi
saudara-saudari seiman di situ dan menceritakan bahwa banyak orang
bukan Yahudi sudah bertobat dan mengikut Yesus. Mendengar hal itu,
saudara-saudari seiman itu menjadi sangat bersukacita. 4 Pada waktu
mereka tiba di Yerusalem, mereka disambut dengan baik oleh para rasul
danpenatua serta saudara-saudari seimanyang lain. Lalu Paulus danBarn-
abasmelaporkan semuayang sudahAllah lakukanmelaluimereka. 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 menyuruh mereka untuk menaati semua
HukumMusa.”

6 Kemudian rasul-rasul dan para penatua berkumpul untuk mem-
bicarakan masalah itu. 7 Sesudah perdebatan yang panjang, Petrus berdiri
dan berkata, “Saudara-saudara, kalian tahu bahwa sejak dulu Allah sudah
memilih saya dari antara kalian, menjadi orang yang pertama untuk mem-
beritakan Kabar Baik kepada orang yang bukan Yahudi supaya mereka
menjadi percaya. 8 Dan Allah, yang mengenal hati setiap orang, sudah
menerima orang yang bukanYahudi itu. Allahmenunjukkanhal itu kepada
kita ketika Dia memberikan Roh Kudus kepada mereka sama seperti yang
sudah diberikan-Nya kepada kita. 9Dan Allah sama sekali tidak membeda-
bedakan antara kita denganmereka. Sama seperti yang terjadi dengan kita,
saatmerekapercaya,Allahmembersihkanhatimereka. 10 Jadi sekarang, ke-
napa kalian menguji Allah dengan menyusahkan saudara-saudari seiman
yang bukan Yahudi itu? Baik kita maupun nenekmoyang kita tidak pernah
mampumelakukan seluruhHukumTaurat itu. Kenapamembebanimereka
dengan semua itu? 11 Sebaliknya, kita percaya bahwa kita orang Yahudi
hanya bisa diselamatkan melalui kebaikan hati Tuhan Yesus. Dan hal itu
juga sama untukmereka yang bukan Yahudi.”

12 Lalu semua yang hadir menjadi diam dan mendengarkan Barnabas
dan Paulus, yangmenceritakan semua keajaiban yang sudahAllah lakukan
melalui mereka di antara orang yang bukan Yahudi. 13 Sesudah mereka
berdua selesai berbicara, Yakobus berkata, “Saudara-saudara, dengarkan
saya. 14Petrus sudahmenceritakan kepada kita bagaimana untuk pertama
kalinya Allah menunjukkan kebaikan hati-Nya kepada orang yang bukan
Yahudi—dimanabanyakorangdiangkat dari antaramerekamenjadi umat-
Nya. 15Hal itu terjadi sesuai denganapayang sudahdinubuatkanoleh salah
satu nabi, seperti yang tertulis,
16 ‘Sesudah itu, Aku akan kembali danmembangun lagi kerajaanDaud yang

sudah rusak.
Hal itu seperti kemah yang sudah roboh.
Tetapi Aku akanmembangun danmendirikan kemah itu kembali.

17Aku akanmengerjakan hal itu supaya sisamanusia yangmasih tertinggal
akanmencari TUHAN—

termasuk semua bangsa yang bukan Yahudi,
yaitu mereka yang sudah Aku pilih untukmenjadi umat-Ku.

Begitulah kata TUHAN, yang akanmelaksanakan hal ini.’*
18 ‘Dialah yang sudah memberitahukan tentang rencana-rencana-Nya ini

jauh sebelum hal-hal itu terjadi.’ ”✡

* 15:17 Kutipan ini dari Am. 9:11-12 dalam penerjemahan ke dalam Bahasa Yunani yang disebut
LXX. ✡ 15:18 Yes. 45:21
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19 Lalu Yakobus melanjutkan, “Karena itu, menurut pendapat saya, jan-
gankitamenyusahkanorangyangbukanYahudi yang sudahmulai bertobat
dankembali kepadaAllah. 20Tetapi kita perlumenulis surat kepadamereka
untukmemberitahu supayamereka
jangan makan daging yang menjadi najis karena sudah dipersembahkan

kepada berhala,
atau daging binatang yang dibunuh dengan dicekik lehernya,
atau apa saja yangmengandung darah,
dan janganmelakukan dosa percabulan.
21 Larangan-larangan ini bukan hal baru bagi mereka, karena sejak dulu
sampai sekarang HukumMusa sudah diajarkan setiap Hari Sabat di dalam
rumah pertemuan orang Yahudi di setiap kota.”

Surat kepada saudara-saudari seiman yang bukan Yahudi
22 Kemudian para rasul dan penatua bersama-sama dengan seluruh

jemaat memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang dari
antara mereka ke Antiokia bersama Paulus dan Barnabas. Lalu mereka
memilih Silas dan Yudas— yang juga disebut Barsabas. Kedua orang itu di-
hormati sebagai pemimpin di antara saudara-saudari seiman di Yerusalem.
23Kepadakeduaorang itudititipkan sebuah surat untukmerekabawa, yang
berbunyi sebagai berikut:

“Salam kepada semua saudara-saudari seiman yang bukan orang Yahudi
yang ada di kota Antiokia dan tempat-tempat lain di provinsi Siria dan
Kilikia. Surat ini dari rasul-rasul dan para penatua seluruh orang percaya
di Yerusalem— yaitu saudara-saudara kalian.

24 Kami sudah mendengar bahwa ada beberapa orang yang datang
kepada kalian dari daerah kami, dan mereka sudah mengajar kalian
dengan hal-hal yang membuat kalian ragu dan bimbang akan keyakinan
kalianmasing-masing. Tetapi kami tidakmengutusmereka untuk datang
mengajar kalian. 25Karena itu, kami semua dengan sehati memutuskan
untuk memilih dua orang dan mengutus mereka kepada kalian bersama
kedua saudara kekasih kita— yaitu Barnabas dan Paulus. 26 Barnabas
dan Paulus sudahmempertaruhkan hidupmereka demimelayani Tuhan
kita Kristus Yesus. 27 Jadi kami sudah mengutus Yudas dan Silas untuk
memberitahukansecara langsungkepadakalianseperti yang tertulis juga
dalam surat ini. 28 Karena pendapat Roh Kudus dan juga kami adalah
untuk tidak membebani kalian dengan peraturan yang lebih dari hal-hal
yang diperlukan— yaitu:

29 Janganmakan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala,
atau daging binatang yang dibunuh dengan dicekik lehernya,
atau apa saja yangmengandung darah.
Dan janganmelakukan dosa percabulan.
Kalau kalianmenghindari hal-hal itu, kalian berbuat baik.
Sekian, dan salam dari kami.”
30 Jadi rombongan utusan itu meninggalkan Yerusalem dan pergi ke

Antiokia. Waktu tiba, mereka mengumpulkan jemaat dan menyampaikan
isi surat itu. 31 Dan waktu surat itu dibacakan, jemaat sangat bersukacita
karena nasihat dalam surat itu menghibur mereka. 32 Yudas dan Silas
juga mempunyai kemampuan khusus untuk menyampaikan pesan yang
diterima dari Roh Allah.† Jadi mereka berbicara banyak untuk menasihati
dan menguatkan saudara-saudari seiman itu. 33-34 Lalu sesudah keduanya
tinggal beberapawaktu lamanya di situ, jemaat Antiokiamengutusmereka
† 15:32 menyampaikan pesan … Lihat catatan di 1Kor. 14.1.
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kembali kepada jemaat Yerusalem. Ketika pamit, jemaat mendoakan
mereka supaya Allah selalu melindungi mereka.‡

35Tetapi Paulus dan Barnabas masih tinggal beberapa waktu lamanya di
Antiokia. Mereka bersama banyak orang lain mengajarkan berita kesela-
matan dan Firman TUHAN kepada orang-orang yang ada di sana.

Paulus dan Barnabas berpisah
36Lalu sesudahbeberapahari, Paulus berkata kepadaBarnabas, “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 bersamamereka lagi. 38Tetapi Paulus
merasa tidak baik untuk membawa dia, karena Markus sudah mening-
galkan mereka di Pamfilia dan tidak melanjutkan pekerjaan pelayanan
bersama mereka. 39 Karena hal itu, maka terjadilah perselisihan yang
besar antara Paulus dan Barnabas sehingga mereka berpisah. Barnabas
membawaMarkus dannaik kapal ke pulau Siprus. 40Tetapi Paulusmemilih
Silas, lalu mereka berangkat sesudah saudara-saudari seiman di Antiokia
mempercayakan mereka kepada TUHAN Allah, supaya dengan kebaikan
hati-Nya Dia menjaga mereka. 41 Lalu Paulus dan Silas mengunjungi selu-
ruh provinsi Siria dan Kilikia serta menguatkan keyakinan jemaat-jemaat
yang ada di sana.

16
Timotiusmenemani Paulus dan Silas

1Lalu Paulus pergi juga ke kota Derbe dan Listra. Dan di sana ada seorang
pengikutKristus yangbernamaTimotius. Ibunya adalah orangYahudi yang
sudahpercayakepadaYesus, tetapibapaknyaadalahorangYunani. 2Semua
saudara-saudari seimandiListradan IkoniummengatakanbahwaTimotius
adalah orang baik. 3 Paulus mau supaya Timotius ikut dengan mereka
berdua. Jadi dia menyunat Timotius supaya orang-orang Yahudi bisa
menerima dia. Paulus tidak mau terjadi persoalan, karena semua orang di
daerah itu tahu bahwa bapaknya Timotius adalah orang Yunani. 4Waktu
mereka berkunjung dari satu kota ke kota lain, mereka menyampaikan
kepada jemaat-jemaat tentangperaturan-peraturanyang sudahdiputuskan
oleh rasul-rasul danparapenatuadiYerusalem. 5Dengandemikian, jemaat-
jemaat dikuatkan dalam keyakinan mereka, dan setiap hari jumlah orang
percaya semakin bertambah.

Penglihatan Paulus tentang kebutuhan orang-orang di provinsi Makedo-
nia

6 Lalu Paulus dan mereka yang menyertai dia melakukan perjalanan
melalui provinsi FrigiadanGalatia, karenamerekadilarangolehRohKudus
untuk mengabarkan berita keselamatan di provinsi Asia. 7Waktu mereka
tiba di perbatasan provinsi Misia, mereka beberapa kali mencoba untuk
pergi ke provinsi Bitinia. Tetapi sekali lagi Roh Yesus* tidak mengizinkan
mereka ke sana. 8 Oleh karena itu, mereka pergi melintasi provinsi Misia
‡ 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.” * 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.
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sampai tibadi kota pelabuhanTroas. 9Padamalam ituTUHANmemberikan
penglihatan kepadaPaulus. Diamelihat seseorangdari provinsiMakedonia
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 keMakedonia. Karena
dari penglihatan itu kami menyimpulkan bahwa Allah sudah memanggil
kami untukmemberitakan 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. 12 Dari
sana kami berjalan ke kota Filipi— yaitu kota terpenting di Makedonia, dan
satukotadimanapenduduknyadianggap sebagaiwarganegaraRoma‡oleh
pemerintah. Kami tinggal di sana selama beberapa hari.

13PadaHari Sabat kamipergi ke luarpintugerbangkotakepinggir sungai.
Karena di kota itu belum ada rumah pertemuan orang Yahudi, jadi kami
berpikir kemungkinan di situ ada tempat untuk mereka berkumpul dan
berdoa setiap Hari Sabat. Pada waktu kami mendapatkan tempat itu, kami
duduk dan berbicara dengan beberapa perempuan yang sudah berkumpul
di sana. 14 Salah satu dari mereka adalah seorang perempuan bernama
Lidia yang berasal dari kota Tiatira. Dia pedagang kain ungu, dan dia sudah
menjadi penyembah Allah, walaupun dia bukan orang Yahudi. Waktu dia
mendengarkan Paulus, TUHAN membuka hatinya dan dia percaya kepada
apa yang diajarkan oleh Paulus. 15 Jadi dia dan semua orang yang tinggal di
rumahnya dibaptis. Lalu Lidia mengundang kami ke rumahnya. Katanya,
“Kalau kalianmenganggapbahwa saya benar-benar percaya kepada Tuhan
Yesus, mari masuk dan menumpang di rumah saya.” Dan dengan senang
hati kami setuju untukmenumpang di rumahnya.

Paulus dan Silas di penjara
16Pada hari yang lain waktu kami sedang pergi ke tempat berdoa di ping-

gir sungai itu, kami berhadapan dengan seorang perempuan peramal, dan
perempuan itu adalahhambadari beberapa orangmajikan. Perempuan itu
sudah dirasuki oleh setan yang membuat dia mampu untuk meramalkan
apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Dan setiap orang
yang datang kepada peramal itu untuk diramal masa depannya harus
memberikan uang dulu kepada majikannya. Jadi majikan-majikannya
mendapat banyak uang karena peramal itu. 17Dia mengikuti Paulus terus
dan juga kami sambil berulang-ulang berteriak, “Orang-orang ini adalah
hamba Allah Yang Mahatinggi. Mereka memberitakan kepada kita tentang
jalan keselamatan.” 18 Berhari-hari dia melakukan hal itu sampai Paulus
tidak bisa menahan kemarahannya lagi. Jadi Paulus berbalik dan berkata
kepada setan itu, “Atas nama Kristus Yesus, saya perintahkan supaya kamu
keluar dari perempuan ini!” Dan saat itu juga setan itu keluar.

19 Tetapi waktu para majikan perempuan itu melihat bahwa mereka
tidak akanmendapatkan keuntungan lagi dari hasil pekerjaannya, mereka
menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka berdua ke tempat
pertemuan umum di pasar untuk menghadap kepada para pejabat kota.
† 16:10 kami … Dengan menggunakan ‘kami’ di mana dulu menggunakan “mereka,” Lukas me-
nunjukkan bahwa dia ikut dalam perjalanan bersama Paulus dari Troas. Ternyata juga di ayat 40
bahwa dia tidak ikut waktu Paulus berangkat dari kota Filipi. Tetapi Lukas mulai ikut Paulus lagi di
20:5–21:18 dan 27:1-28. ‡ 16:12 warga negara Roma Kota Filipi dibuka oleh penduduk kota Roma
yang pindah ke sana, jadi mereka masih dianggap sebagai warga negara Roma danmempunyai hak
khusus.
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20Lalu di hadapan para pejabatmajikan-majikan itu berkata, “Orang-orang
ini adalah orang Yahudi yang mengacaukan penduduk kota ini! 21Mereka
mengajarkan adat istiadat orang Yahudi, dan kita sebagai warga negara
Roma tidak pantas mengikuti ataumelakukannya!”

22 Lalu orang banyak juga ikut menentang kedua rasul itu. Dan
pejabat-pejabat itumerobek-robekpakaianPaulusdanSilas sampaimereka
telanjang, lalu pejabat-pejabat itu memerintahkan supaya mereka berdua
dipukuli dengan tongkat. 23 Sesudah dipukuli sampai babak belur, mereka
dimasukkan ke dalam penjara. Pejabat-pejabat kota menyuruh kepala
penjara supayamenjagamerekadenganketat. 24Karenaperintah itu,maka
kepalapenjaramemasukkanPaulusdanSilaskedalamruanganyangpaling
dalam dan aman dalam gedung itu. Kemudian kaki mereka dipasung.

25 Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan
menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Allah, dan para tahanan yang
lain ikut mendengarkan mereka. 26 Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang
kuat sehingga batu-batu fondasi dari penjara itu terguncang. Semua pintu
penjara terbuka, dan semua rantai para tahanan terlepas. 27 Lalu kepala
penjara itu terbangun. Pada waktu dia melihat bahwa pintu-pintu penjara
itu sudah terbuka, dia mencabut pedangnya untuk bunuh diri,§ karena
dia mengira bahwa semua tahanan sudah melarikan diri. 28 Tetapi Paulus
berkata kepadanya dengan suara keras, “Hei, Bapak, jangan bunuh diri!
Kami semuamasih ada di sini.”

29Lalu sesudah kepala penjara itu menyuruh hambanya untukmengam-
bil lampu, dia berlari masuk ke dalam dan dengan gemetar ketakutan
berlutut di depan Paulus dan Silas. 30 Lalu dia mengantar mereka berdua
ke luar danbertanya, “Tuan-tuan, apa yang harus saya lakukan supaya saya
diselamatkan?”

31 Lalu jawab mereka, “Percayalah kepada Tuhan Yesus, maka kamu
akan diselamatkan. Begitu juga yang seharusnya dilakukan oleh semua
orang yang tinggal di dalam rumahmu.” 32-34 Lalu malam itu juga, kepala
penjara itu membawa mereka berdua ke rumahnya, membersihkan luka-
luka mereka dan memberi mereka makan. Jadi mereka menyampaikan
Kabar Baik tentang Tuhan Yesus kepada dia dan kepada semua orang yang
tinggal di rumahnya. Kemudian dia dan yang lainnya dibaptis, danmereka
semua bergembira karenamereka sudah percaya kepada Allah.

35 Lalu besok paginya para pejabat mengirimkan beberapa petugas kea-
manan kota kepada kepala penjara itu untukmemberitahukan, “Lepaskan-
lah kedua orang itu.”

36 Kemudian kepala penjara itu menyampaikan kepada Paulus, “Para
pejabat sudah menyuruh supaya Tuan-tuan dibebaskan. Jadi sekarang
kalian boleh keluar dan pergi dengan selamat.”

37 Lalu Paulus berkata kepada para petugas keamanan itu, “Kami warga
negaraRoma,* tetapipejabat-pejabat kota ini sudahmenyuruhsupayakami
dipukuli di depan umum, dan itu dibuat tanpa menemukan kesalahan
apa pun pada kami! Lalu tanpa alasan mereka memasukkan kami ke
dalam penjara. Dan sekarang mereka mau kami pergi secara diam-diam.
Tentu saja kami tidak mau! Mereka sendiri yang harus datang kemari dan
mengantar kami ke luar!”
§ 16:27 bunuh diri Kepala penjara mau bunuh diri karena dia takut mendapat hukuman dari
penguasa. Pada waktu itu, kalau tahanan lari atau dilepaskan, yangmenjagamereka akan dibunuh.
* 16:37 warga negara Roma Undang-undang Roma menentukan bahwa warga negara Roma tidak
boleh dipukul sebelum diadili.
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38 Lalu para petugas keamanan itu pergi melaporkan kata-kata Paulus
kepada pejabat-pejabat itu. Waktu mereka mendengar bahwa Paulus dan
Silas adalah warga negara Roma, mereka menjadi takut. Karena kalau
hal itu dilaporkan kepada atasan mereka, mereka bisa kena hukuman.
39Maka mereka datang dan minta maaf. Sesudah mengantar Paulus dan
Silas ke luar, mereka memohon supaya keduanya meninggalkan kota itu.
40 Sesudah itu, mereka berdua pergi ke rumah Lidia. Dan waktu mereka
sudah bertemu dan menghibur saudara-saudari seiman, mereka pergi
meninggalkan kota itu.

17
Paulus dan Silas di kota Tesalonika

1 Sesudah itu, Paulus dan Silas pergi ke kota Tesalonika melalui kota Am-
fipolis danApolonia. Di kota itu sudah ada rumahpertemuan orang Yahudi.
2 Maka sesuai dengan kebiasaannya, Paulus pergi ke rumah pertemuan
itu. Dan selama tiga kali Hari Sabat berturut-turut dia berdiskusi dengan
orang-orang Yahudi tentang Kitab Suci. 3Berdasarkan tulisan para nabi dia
menjelaskan dan membuktikan bahwa Kristus harus menderita, lalu mati,
dan kemudian hidup kembali dari kematian. Paulus menegaskan, “Yesus
yang sedang sayaberitakankepadamu,DialahKristus* yangdijanjikan itu.”
4Kemudian sebagian dari mereka menjadi percaya dan bergabung dengan
Paulus dan Silas— termasuk sejumlahbesar orangYunani yang sebelumnya
sudahmenjadi penyembah Allah, dan juga banyak perempuan terkemuka.

5 Tetapi orang Yahudi yang lain menjadi iri hati saat melihat hal itu.
Jadi mereka mengumpulkan beberapa penjahat yang selalu menganggur
di pasar, dan bersama gerombolan itu mereka membuat kerusuhan besar
di kota itu. Kemudian mereka menyerang rumah Yason untuk mencari
PaulusdanSilas, denganmaksuduntukmenyeretmerekakehadapanorang
banyak. 6 Tetapi ketika mereka tidak menemukan kedua rasul itu, maka
Yason dan beberapa saudara seiman yang lain diseret kepada para pejabat
kota. Mereka berteriak, “Orang-orang terkenal yang sudah menyebabkan
kekacauandi seluruhdunia sekarang sudahdatangke sini juga! 7DanYason
sudah menerima mereka di rumahnya. Mereka melakukan hal-hal yang
bertentangan dengan perintah-perintah raja kita di Roma, karena mereka
mengatakan bahwa ada raja lain yang bernama Yesus.”

8Ketikamendengarperkataanmereka itu, orangbanyakdanparapejabat
kota itu menjadi marah sehingga terjadi keributan. 9 Maka para pejabat
kota itu memaksa Yason dan orang-orang percaya itu untuk membayar
denda sebagai jaminan bahwa kekacauan seperti ini tidak akan terjadi lagi.
Sesudah itu mereka dilepaskan.

Paulus dan Silas ke Berea
10 Lalu pada malam itu, saudara-saudari seiman di situ segera mengirim

Paulus dan Silas ke kota Berea. Sesudah sampai di sana, mereka pergi ke
rumah pertemuan orang Yahudi. 11 Orang-orang di Berea lebih terbuka
kepada pengetahuan baru daripada orang-orang di Tesalonika. Mereka
senangmendengarkan ajaran dari Paulus dan Silas, dan setiap harimereka
menyelidiki Kitab Suci untuk membuktikan kalau apa yang dikatakan
Paulus dan Silas itu benar. 12 Oleh sebab itu banyak dari antara mereka
menjadi percaya— termasukorangYunani yang sebelumnya sudahmenjadi
penyembah Allah, baik beberapa perempuan terkemuka maupun banyak
* 17:3 Kristus Lihat catatan di Kis. 2:36.
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laki-laki. 13Tetapipadawaktuorang-orangYahudidiTesalonikamendengar
bahwa Paulus sedang memberitakan Firman Allah lagi di Berea, mereka
pergi ke sana untuk menghasut orang banyak supaya terjadi lagi keribu-
tan. 14 Oleh karena itu, saudara-saudari seiman di sana segera mengirim
Paulus ke daerah pantai, tetapi Silas dan Timotius tetap tinggal di Berea.
15Lalumereka yangmengantar Paulusmembawadia sampai ke kotaAtena.
Sesudah itu mereka kembali ke Berea denganmembawa 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 masuk ke
rumah pertemuan orang Yahudi dan berbicara tentang Yesus bersama
orang Yahudi dan juga yang bukan Yahudi yang sudahmenjadi penyembah
Allah. Dan setiap hari dia juga pergi ke pasar dan berbicara tentang
Yesus kepada siapa saja yang dia temui. 18 Lalu beberapa ahli filsafat†
dari aliran Epikuros dan Stoa mulai berdebat dengan Paulus. Di antara
mereka ada yang berkata, “Ajaran si pembual itu tidak masuk akal.” Dan
yang lain berkata, “Rupanya dia berbicara tentang dewa-dewa asing.”
Mereka berkata seperti itu karena Paulusmemberitakan tentang Yesus dan
khususnyabahwaYesushidupkembali dari kematian. 19Lalumerekamem-
bawa 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 hanya membicarakan
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. 23 Karena waktu saya berjalan-jalan di kota ini, saya
perhatikan bahwa kalian mempunyai banyak tempat untuk menyembah
dewa-dewa. Saya juga melihat tulisan pada salah satu mezbah: ‘Kurban
untuk dewa yang belum dikenal.’ Biarkanlah saya memperkenalkan Dia
yang kalian sembah tetapi tidakmengenal-Nya!

24 “Dialah Allah yang sudah menciptakan dunia ini dengan segala isinya.
Dan Dialah TUHAN yang berkuasa atas langit dan bumi. Jadi Dia tidak
tinggal di dalam rumah-rumah sembahyang yang dibangun oleh manusia.
25Dia tidakmembutuhkanpertolonganmanusia. KarenaDialah yangmem-
berikan hidup, napas, dan segala sesuatu yang lain kepada kita. 26Dimulai
dari satu orang, Allah menciptakan semua bangsa yang hidup di bumi
ini. Dan Dialah yang menentukan kapan setiap bangsa maju atau mundur
menjadi kerajaan, dan juga batas-batas daerah kekuasaanmereka. 27Lewat
† 17:18 ahli filsafat Orang yang punya banyak pengetahuan tentang ide-ide yang dianggap benar
menurut dunia sekuler. Sebagai contoh, aliran para pengikut Epikuros mengutamakan untuk
menikmati semua hal yang menyenangkan. Mereka tidak percaya bahwa dewa-dewa (atau Allah)
menghukum kejahatan sesudah manusia meninggal dunia. Sedangkan aliran Stoa (para pengikut
Zeno) mementingkan hidup yang benar dan perbuatan yang baik. Mereka mengajar bahwa setiap
orang harus menguasai dirinya. ‡ 17:19 Sidang Areopagus terdiri dari kelompok pemimpin di
Atena yangmempunyai tugas sama seperti hakim.
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semuayangdiperbuat-Nya itu, Allahbermaksud supayakitaberusahamen-
cari Dia— dengan harapan kita menemukan-Nya, meskipun sebenarnya
Dia tidak jauh dari kita masing-masing. 28 Jadi seperti yang sudah biasa
dikatakan, ‘Kita boleh hidup, bergerak, dan bernapas hanya karena kuasa-
Nya.’ Dan beberapa puisi yang dikarang oleh putra-putra daerah di sini
berkata, ‘Kita semua adalah anak-anak-Nya.’

29 “Jadi, karena kita adalah ‘anak-anak-Nya,’ janganlah kita berpikir
bahwa Allah itu adalah sesuatu yang bisa manusia bayangkan atau terbuat
dari emas, perak, atau batu, sesuai dengan kepintaran kita. 30 Pada masa
yang lalu, Allah tidak peduli ketika manusia tidak mengenal-Nya dan tidak
tahubagaimana caranyamenyembahDia. Tetapi sekarangDiaperintahkan
setiap orang di mana saja supaya bertobat dan hanyamenyembah Dia saja.
31KarenaAllah sudahmenentukan satu hari dimanaDia akanmenghakimi
semua manusia dengan adil. Pengadilan itu akan dilakukan melalui satu
Orang yang sudah ditetapkan-Nya. Dan Allah sudah membuktikan hal
itu kepada semua orang dengan menghidupkan Orang itu kembali dari
kematian.”

32 Ketika orang-orang itu mendengar Paulus berkata bahwa ada Orang
yang pernah dihidupkan dari kematian, ada di antara mereka yang men-
ertawakan Paulus. Tetapi yang lain berkata, “Kami mau mendengarkan
kamu berbicara lagi tentang hal ini.” 33 Jadi Paulus meninggalkan mereka.
34 Tetapi ada beberapa dari mereka yang percaya kepada Yesus dan
bergabung dengan Paulus. Termasuk di antara mereka adalah Dionisius—
yang adalah anggota Sidang Areopagus, seorang perempuan bernama
Damaris, dan beberapa orang lain juga.

18
Paulus di Korintus

1 Sesudah itu, Paulus meninggalkan kota Atena dan pergi ke Korintus.
2 Di sana dia bertemu dengan seorang Yahudi yang bernama Akwila,
yang berasal dari provinsi Pontus. Dia bersama istrinya, Priskila, baru
saja datang dari Italia, karena raja agung Klaudius sudah memerintahkan
bahwa semua orang Yahudi harus meninggalkan Roma. 3 Dan karena
Paulus mempunyai pekerjaan yang sama dengan mereka— yaitu membuat
tenda, jadi dia tinggal dan bekerja bersamamereka berdua.

4 Setiap Hari Sabat Paulus pergi ke rumah pertemuan orang Yahudi dan
berbicara dengan semua orang yang hadir di situ— baik orang Yahudi
maupun yang bukan Yahudi. Dia berusaha meyakinkan mereka supaya
percaya kepada Yesus. 5 Tetapi waktu Silas dan Timotius datang dari
Makedonia, Paulus memberi diri sepenuhnya untuk mengajarkan berita
keselamatan kepada semua orang yang beragama Yahudi. Dia terus saja
memberi kesaksiannya bahwa Yesus adalah Kristus* yang sudah dijan-
jikan Allah. 6 Tetapi waktu mereka melawan dan menghina Paulus, dia
mengebaskan debu dari jubahnya— sebagai tanda bahwa mereka harus
menanggung hukuman Allah, dan berkata kepada mereka, “Kalian sendiri
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 rumah
Titius—yangadadi sebelah rumahpertemuan itu. Titius—yang jugadisebut
Yustus, adalah orang yang bukan Yahudi yang sebelumnya sudah menjadi
* 18:5 Kristus Lihat catatan di Kis. 2:36.
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penyembah Allah. 8Krispus, kepala rumah pertemuan itu, bersama semua
keluarganya juga percaya kepada Tuhan Yesus. Dan banyak orang lain di
Korintus yangmendengar ajaranPaulusmenjadi percaya, dan semuaorang
percaya itu dibaptis.

9 Pada suatu malam Tuhan berkata kepada Paulus dalam suatu pengli-
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
banyakorangdikota iniuntukmenjadiumat-Ku.” 11LaluPauluspun tinggal
dan tetap mengajarkan berita keselamatan di sana selama satu setengah
tahun.

Paulus dihadapkan kepada Galio
12 Tetapi pada waktu Galio menjabat sebagai gubernur provinsi Akaya,

para pemimpin orang Yahudi bersatu untuk melawan Paulus. Mereka
menangkap dan membawa dia ke depan Galio untuk diadili. 13 Mereka
menuduh dia denganmengatakan, “Orang inimengajar 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 ke-
jahatan, saya bisa sabar mendengar pengaduan kalian. 15 Tetapi pengad-
uan 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 memukulnya. Walaupun dia dipukul di tengah-tengah ruang
pengadilan itu, Galio sama sekali tidakmau peduli.

Paulus kembali ke Antiokia di provinsi Siria
18 Sesudah itu, Paulus masih tinggal beberapa bulan lagi di Korintus.

Lalu dia pamit kepada saudara-saudari seiman dan berlayar ke provinsi
Siria bersama Priskila dan Akwila. Ketika di kota pelabuhan Kengkrea, se-
belum berangkat, Paulusmencukur rambutnya sesuai dengan adat Yahudi,
sebagai tanda bahwa dia sudah menetapkan perjanjian dengan TUHAN.
19-21Pada waktumereka 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.

22 Pada waktu Paulus tiba di Kaisarea, dia pergi ke Yerusalem untuk
memberi salam kepada jemaat di sana. Lalu diamelanjutkan perjalanan ke
Antiokia. 23 Sesudah tinggal beberapa lama di sana, dia pergi mengunjungi
jemaat-jemaat di provinsi Galatia dan Frigia— di mana keyakinan semua
pengikut Yesus semakin dikuatkan.

Apolos di Efesus dan provinsi Akaya
24 Pada waktu yang sama, seorang Yahudi bernama Apolos datang ke

Efesus. Dia berasal dari kota Aleksandria, Mesir. Dan dia orang yang
sudah banyakmempelajari tentang Kitab Suci dan pandai sekali berbicara.



Kisah 18:25 508 Kisah 19:10

25 Dengan semangat yang menyala-nyala, dia mengajar di rumah perte-
muan orang Yahudi tentang jalan keselamatan yang akan datang melalui
Yesus. Dia mengajar dengan teliti tentang Yesus, padahal dia hanya
mengetahui cerita tentang Yesus sampai baptisan Yohanes. 26 Priskila
dan Akwila hadir waktu Apolos mulai mengajar dengan berani di rumah
pertemuan, jadi merekamembawa dia ke rumahmereka danmenjelaskan
lebih lengkap lagi tentang jalan keselamatan kepadanya.

27Sesudah itu, Apolosmau pergi ke provinsi Akaya. Lalu saudara-saudari
seiman di Efesus membantu dia dengan menulis surat pengantar, supaya
semua saudara-saudari seiman di sana menerima dia dengan baik. Pada
waktu dia tiba di sana, dia banyak menolong mereka yang oleh karena
kebaikan hati TUHAN sudah percaya kepada Yesus. 28 Karena dalam
perdebatan-perdebatan umum, dengan hebatnya dia mengalahkan orang-
orangYahudi yang tidakpercayakepadaYesus. Diamembuktikandari ayat-
ayat Kitab Suci bahwa Yesus adalah Kristus yang sudah dijanjikan.

19
Ketika Paulus berada di Efesus

1Ketika Apolos masih berada di kota Korintus di provinsi Akaya, Paulus
mengunjungi beberapadaerahdi provinsiGalatiadanFrigia. Kemudiandia
berjalan terus melintasi pedalaman provinsi Asia, lalu dia tiba kembali di
Efesus. Di situ, dia bertemu dengan beberapa orang percaya. 2 Kemudian
dia bertanya kepada mereka, “Ketika kalian percaya kepada Yesus, apakah
kalian juga sudahmenerima Roh Kudus?”
Jawab mereka, “Belum— bahkan kami belum pernah mendengar bahwa

ada Roh Kudus.”
3 Lalu dia bertanya lagi, “Kalau begitu, baptisan yang diajarkan oleh

siapakah yang kalian ikuti?”
Mereka berkata, “Yang diajarkan Yohanes.”
4 Lalu Paulus berkata, “Yohanes membaptis orang-orang sebagai tanda

bahwamereka sudah bertobat dari dosa-dosa mereka. Dan pada waktu itu
juga dia memberitahukan bahwamereka harus percaya kepada Seseorang
yang akan datang sesudah dia— yaitu Yesus.”

5Ketika mereka mendengar Paulus berkata begitu, mereka meminta dia
untukmembaptismereka dalamnamaTuhanYesus. 6Danpada saat Paulus
meletakkan kedua tangannya pada setiap mereka, Roh Allah turun ke atas
mereka. Dan mereka mulai berbicara dalam berbagai bahasa— sesuai
kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus. Mereka juga bernubuat.
7 Jumlahmereka kira-kira dua belas orang laki-laki.

8 Selama tiga bulan berikutnya Paulus tinggal di Efesus, dia sering ma-
suk ke rumah pertemuan orang Yahudi. Dengan berani dia berdebat
dan meyakinkan mereka tentang berita keselamatan dan kerajaan Allah.
9 Tetapi ada beberapa orang dari antara mereka yang mengeraskan hati
dan menolak untuk percaya kepada Yesus. Dan di depan umum mereka
menghina jalankeselamatanmelalui Yesus. Oleh karena itu Paulusmening-
galkan rumah pertemuan itu, dan dia mengajak orang-orang percaya yang
lain untuk memisahkan diri dari orang-orang yang tidak percaya kepada
Yesus. Sesudah itu tiap-tiap hari dia mengajar orang-orang percaya itu di
balai pertemuan yang dinamakan Balai Diskusi Tiranus.* 10 Dan sampai
* 19:9 Balai Diskusi Tiranus Tiranus adalah nama orang, dan sekarang tidak diketahui kalau
dia yang mempunyai balai itu atau biasa mengajar di situ. Kata dasar dari nama Tiranus berarti
“penguasa.”
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dua tahunberikutnya Paulusmelanjutkanmengajar 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 danmeletakkannya atas orang-orang sakit, makamerekamen-
jadi sembuh. Dan ada juga yang meletakkannya pada orang-orang yang
kerasukan, lalu roh-roh jahat meninggalkanmereka.

13 Tetapi ada beberapa dukun dari orang Yahudi yang berjalan dari kota
ke kota. Mereka berusaha mengusir roh-roh jahat dengan menggunakan
nama Tuhan Yesus. Dan beberapa kali mereka mencoba berkata kepada
orang-orang yang kerasukan roh-roh jahat, “Dengan nama Yesus yang
diajarkan Paulus itu, kami perintahkan roh-roh jahat keluar dari orang
ini.” 14 Tujuh anak laki-laki dari seorang bapak yang bernama Skewa yang
melakukan hal itu. (Skewa itu adalah keturunan dari imamYahudi, dan dia
mengatakan dirinya sebagai imam agung.)

15 Tetapi pada suatu waktu mereka mencoba melakukan hal seperti
itu lagi, lalu roh jahat itu menjawab mereka melalui mulut orang yang
kerasukan itu, “Saya sudah mengenal siapa Yesus dan pernah mendengar
tentang Paulus, tetapi kamu ini siapa?!” 16Maka orang yang kerasukan roh
jahat itu tiba-tiba berdiri dan menyerang mereka. Dia mengalahkan dan
merobekpakaianmereka, sampaimereka terluka lalu lari dengan telanjang
dari rumah itu.

17Ketika kejadian itu didengar oleh semua orang yang tinggal di Efesus—
baik orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi, mereka menjadi
sangat takut dan hormat kepada Tuhan Yesus. 18 Lalu banyak orang yang
sudah percaya kepada Yesus, datang dan mengaku di depan umum bahwa
mereka sudah pernah terlibat dengan ilmu sihir. 19Bahkan banyak dari an-
taramerekamengumpulkanbuku-bukusihirmereka, danmembakarnyadi
hadapan semua orang. Kalau dihitung dengan uang, harga semua buku itu
kira-kira50.000kepinguangperak. 20Dengandemikian, beritakeselamatan
tentang Tuhan Yesus semakin tersebar dan semakin besar pengaruhnya.

Paulusmerencanakan perjalanan
21 Sesudah semua kejadian itu, Paulus berencana untuk pergi ke

Yerusalem dengan melewati Makedonia dan Akaya. Dan dia juga berkata,
“Sesudah saya pergi ke sana, saya harus mengunjungi Roma.” 22 Lalu
Paulusmengirimkeduaorangwakilnya— yaitu Timotius danErastus, untuk
mendahului dia ke provinsi Makedonia. Sementara itu, dia sendiri masih
tinggal beberapa waktu lamanya di provinsi Asia.

Kerusuhan di Efesus
23Kira-kira pada waktu itu, terjadi kerusuhan besar karena orang-orang

menentang jalan keselamatan yang diajarkan oleh Paulus. 24Masalah ini
dimulai dari seorang pengusaha yang bernama Demitrius. Diamempunyai
usaha dalampembuatan benda-benda seni yang terbuat dari perak. Di kota
itu terdapat rumah penyembahan dewi Artemis, dan Demitrius bersama
teman sekerjanyamembuat rumah-rumah kecil dalam bentuk rumah dewi
itu. Rumah-rumah kecil itu dijual kepada para penyembah dewi itu, jadi
semua yang terlibat dalam usaha itu mendapat banyak uang. 25Demitrius
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itu mengumpulkan semua tukang yang terlibat dalam pekerjaan itu dan
berkata kepada mereka, “Saudara-saudara, kalian semua tahu bahwa kita
mendapat banyak uang karena pekerjaan ini. 26 Tetapi sekarang kalian
sendiri melihat dan mendengar bahwa Paulus sudah mengubah pikiran
banyak orang dengan mengatakan, ‘Dewa-dewi yang dibuat oleh tangan
manusia tidak hidup dan tidak berkuasa atas apa pun.’ Dan dia sudah
berhasil mengubah pikiran banyak orang— baik penduduk Efesus maupun
penduduk dari semua daerah di Asia. 27 Jadi celakanya bukan hanya peker-
jaan kita ini yang akan dianggap sia-sia, tetapi juga pusat penyembahan
dewi kita ini nanti akan dianggap sia-sia, dan kebesaran nama Artemis
sendiri pun akan diinjak-injak! Sungguh celaka! Karena dialah dewi yang
dipuja oleh semua orang di Asia dan di seluruh dunia.”

28Waktumerekamendengar dia berkata seperti itu, hatimerekamenjadi
panas danmereka berteriak-teriak, “Besarlah Artemis, dewi orang Efesus!”
29 Lalu seluruh kota itu menjadi kacau. Dan kedua pengikut Paulus yang
dari Makedonia, Gayus dan Aristarkus, ditangkap dan diseret ketika orang
banyak beramai-ramai lari memasuki stadion. 30 Saat itu Paulus juga mau
masuk ke dalam stadion itu untuk berbicara kepada orang banyak itu,
tetapi saudara-saudari seiman tidak mengizinkan dia. 31Malah beberapa
pembesar provinsi Asia yang sudah menjadi sahabat Paulus mengirim
pesan supaya dia tidakmasuk ke tempat itu.

32Keadaan di dalam stadion itu kacau sekali, karena ada orang yang bert-
eriak tentang masalah yang satu, dan ada yang berteriak tentang hal yang
lain. Jadikebanyakanorang tidak tahuuntukapamerekaberkumpuldi 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
mauberbicara, diamemberi tandadengan tangannya supayamerekadiam.
34 Tetapi waktu orang banyak mengenal dia sebagai orang Yahudi, mereka
berteriak-teriak selama kira-kira dua jam, “Besarlah Artemis, dewi orang
Efesus!”

35 Lalu sekretaris kota itu menyuruh supaya orang banyak itu tenang.
Sesudah itu dia berkata, “Hai orang Efesus, tidak usah ribut! Bukankah
semuaorangdi dunia ini sudah tahubahwakita orangEfesus yangmenjaga
rumah pusat penyembahan dewi besar kita Artemis! Dan kitalah yang
menjaga patungnya yang jatuh dari langit.† 36Danmemang tidak akan ada
orangyangbisamembantahhal itu. Olehkarena itu, hendaklahkita tenang.
Janganlah terburu-burumengambil tindakan. 37Percumakalianmembawa
kedua orang ini ke sini. Karena mereka tidak mencuri apa pun dari rumah
dewi kita, dan mereka juga tidak menghina dia. 38 Jadi, kalau Demitrius
dan teman sekerjanya marah dengan seseorang, mereka bisa membawa
perkara itu kepada sidang pengadilan— dimana secara teratur kedua pihak
bisa saling menunjukkan kesalahan di depan para hakim. 39 Dan kalau
kalian masih mempunyai masalah-masalah yang lain, itu bisa kita sele-
saikan nanti dalam sidang rakyat yang sah. 40 Karena para penguasa kita
pemerintah Romawi bisamenyalahkan kita karena kekacauan yang terjadi
hari ini. Kalaumerekabertanya, ‘Kenapakalianmembuat kerusuhan itu?’—
maka kita tidak bisa memberikan alasan.” 41 Sesudah berkata begitu, dia
menyuruhmereka untuk bubar. Danmereka pun bubar.

† 19:35 patungnya…dari langit Kemungkinanbesar sebuahbatu ataumeteorit yang dianggapmirip
dengan Artemis, berhala yang disembah olehmereka.
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20
Paulus ke provinsiMakedonia dan Akaya

1 Sesudah kerusuhan itu berhenti, Paulus mengumpulkan semua
pengikut Yesus dan menguatkan hati mereka. Lalu dia berpamitan dan
berangkat ke provinsi Makedonia. 2 Di situ dia mengunjungi jemaat-
jemaat dan memberi banyak nasihat untuk menguatkan mereka. Lalu dia
sampai ke provinsi Akaya— yang juga disebut Yunani. 3Dia tinggal di sana
selama tiga bulan. Tetapi ketika dia bersiap-siap untuk berlayar ke Siria,
dia mendengar bahwa orang-orang Yahudi sedang merencanakan untuk
membunuh dia dalam perjalanan itu. Oleh karena itu, dia memutuskan
untuk kembali melalui Makedonia.

4Orang-orang yang menyertai dia dalam perjalanan itu adalah Timotius,
Sopater (anakPirus dari kotaBerea), AristarkusdanSekundus (keduaorang
itu dari kota Tesalonika), Gayus (dari Derbe), dan Tikikus dan Trofimus
(keduanya dari provinsi Asia). 5Mereka berangkat lebih dulu, lalu Paulus
dansaya (Lukas)menyusulkemudiandanmerekamenunggukamidiTroas.
6Kemudian, sesudahHari Raya Paskah,* kami berangkat dengan kapal dari
Filipi menuju Troas. Sesudah lima hari perjalanan, kami berdua tiba di
Troas dan bertemu dengan mereka. Kami semua tinggal di sana selama
tujuh hari.

Kunjungan Paulus yang terakhir ke kota Troas
7 Pada hari minggu malam,† kami dan saudara-saudari seiman di

Troas berkumpul untuk makan bersama dan merayakan Perjamuan
Kudus.‡ Paulus berkhotbah kepada mereka lama sekali, sampai tengah
malam, karena rombongan kami berencana untuk berangkat mening-
galkanmereka besok paginya. 8Kami semua berkumpul di sebuah ruangan
di tingkat atas dan banyak lampu yang menyala. 9 Seorang pemuda yang
bernama Eutikus sedang duduk di jendela. Sementara Paulus masih terus
berbicara, Eutikus mengantuk dan sampai akhirnya tidak bisa menahan
kantuknya, lalu tertidur dan jatuh ke bawah dari tingkat tiga. Ketika
orang-orang turun dan mengangkat dia, ternyata dia sudah mati. 10 Tetapi
Paulus turun ke bawah dan langsung berlutut di samping pemuda itu dan
memelukdia. Lalu Paulus berkata, “Jangankuatir, karenadiamasihhidup.”
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. 12LaluEutikus itu diantar pulang ke rumahnya, dan semua
saudara-saudari seiman di situ sangat senang karena dia masih hidup.

Perjalanan Paulus dari Troas ke kotaMiletus
13Sesuai dengan rencana yang sudah kami atur, Paulus berjalan kaki dari

Troas ke kota Asos, sedangkan saya (Lukas) dengan anggota rombongan
yang lain berlayar lebih dulu ke Asos dan menunggu dia di sana. 14 Jadi
waktu Paulus tiba di Asos, dia juga naik kapal yang kami tumpangi, dan
kami melanjutkan perjalanan ke kota Mitilene. 15 Hari berikutnya kami
berlayar dari Mitilene sampai melihat pulau Kios. Kami terus berlayar,

* 20:6 Paskah Secara harfiah, “Hari Raya Roti Tanpa Ragi.” Lihat catatan di Kis. 12:3. † 20:7
minggu malam Secara harfiah, “Hari pertama minggu itu.” Bagi orang Yahudi, hari pertama tiap
minggu dimulai sesudah matahari terbenam pada hari Sabtu, tetapi kalau Lukas mempergunakan
waktu Yunani di dalam ayat ini, maka yang dimaksud adalah Minggu malam. ‡ 20:7 Perjamuan
Kudus Secara harfiah, “memecahkan roti.” Lihat catatan di Kis. 2:42.
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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 tinggaldi provinsiAsia. Karenadiamausedapatmungkin
mengikuti hari raya Pentakosta di Yerusalem.

Paulus berbicara untuk terakhir kali kepada penatua-penatua jemaat di
Efesus

17Karena ituPaulusmengirimberitakeEfesusdanmemintaparapenatua
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
menangiskarenasayasangatmengasihikalian. Saya jugasudahmengalami
banyak kesusahan karena rencana-rencana jahat orang Yahudi terhadap
saya. 20 Biarpun begitu, saya tidak pernah menahan suatu ajaran yang
berguna bagi kalian— baik ketika saya mengajar di muka umum maupun
dari rumah ke rumah. 21 Saya selalu mengajar dengan terus terang— baik
kepada orang Yahudi maupun kepada orang yang bukan Yahudi, supaya
mereka bertobat dan percaya kepada Tuhan kita Yesus.

22 “Tetapi sekarang saya wajib menaati Roh Allah yang menyuruh saya
pergi ke Yerusalem. Dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan saya
di sana. 23Tetapi di setiap kota yangbaru-baru ini saya kunjungi, RohKudus
sudahmemberitahukankepadasayabahwananti sayaakandimasukkanke
dalam penjara danmengalami penderitaan. 24Tetapi bagi saya, hidup atau
mati itu tidak penting. Saya hanya berpikir untuk berjuang sampai garis
terakhir dan menyelesaikan tugas yang Tuhan Yesus sudah percayakan
kepada saya— yaitu untukmemberitakan Kabar Baik tentang kebaikan hati
Allah.

25 “Dan sekarang saya tahu bahwa kalian semua yang sudah lama saya
layani dan ajar tentang kerajaan Allah tidak akan bertemu dengan saya
lagi. 26 Jadi, hari ini saya tegaskan kepada kalian bahwa kalau ada di
antara kalian yangmasuk neraka, TUHANAllah tidak akanmenuntut saya!
27Karena dengan setia saya sudah memberitahukan kepada kalian semua
ajaran yang Allah kehendaki untuk kalian ketahui.

28 “Jadi, saya mendorong setiap kalian supaya menjaga diri sendiri dan
menggembalakan seluruh jemaat dengan baik, karena Roh Kudus sudah
menetapkan kalian sebagai penjaga dan gembala jemaat Allah— yang
adalahkawanandomba-Nyayang sudahDia tebusdengandarahAnak-Nya.
29 Saya tahu bahwa sesudah saya pergi, serigala-serigala yang jahat akan
menyusup ke antara kalian, dan mereka akan berusaha membinasakan
kawanandomba ini. 30Bahkandari antarakalianakanmuncul orang-orang
yang berusaha untuk memutar-balikkan ajaran benar, untuk menarik
saudara-saudari seiman menjadi pengikut mereka. 31 Oleh karena itu,
berjaga-jagalah! Ingatlah bahwa selama tiga tahun, siang dan malam, dan
dengan banyak tetesan air mata, saya tidak pernah berhenti menasihati
setiap kalian.

32 “Dan sekarang saya menyerahkan kalian kepada Allah sesuai dengan
janji-Nya kepada kita di dalam berita keselamatan tentang kebaikan hati-
Nya. Kabar Baik itulah yang berkuasa untuk menguatkan kalian supaya
menerima semua berkat yang sudah Allah sediakan bagi umat-Nya yang
disucikan-Nya. 33 Saya tidak pernah menginginkan harta kalian— baik
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berupa perak, emas, atau pakaian. 34Kalian sendiri tahu bahwa saya sudah
bekerja dengan kedua tangan saya supaya bisa memenuhi semua kebu-
tuhan saya dan kebutuhan beberapa saudara seiman yang bekerjasama
dengan saya. 35Dengan begitu saya selalu berusaha untukmenjadi teladan,
bagaimana seharusnya kita bekerja keras untuk menolong orang-orang
yang lemah. Dan kita juga harus ingat bahwa Tuhan Yesus sudah berkata,
‘Allah lebihmemberkati orangyangmemberi bantuandaripadaorangyang
menerima bantuan.’ ”

36 Sesudah Paulus mengatakan semua itu, dia berlutut dengan mereka
semua dan dia memimpin mereka dalam doa. 37Mereka semua menangis
sambil memeluk danmencium dia berulang-ulang. 38Mereka sangat sedih,
terlebih karena Paulus berkata bahwamereka tidak akan bertemu dia lagi.
Lalumerekamengantarkan dia ke kapal.

21
Paulus pergi ke Yerusalem

1 Kami dengan para penatua jemaat Efesus saling berpisah dengan rasa
berat hati, kemudian kami berlayar dengan lancar dan langsung menuju
ke pulau Kos. Besok harinya, kami ke pulau Rodos. Dan dari situ, kami
melanjutkan perjalanan sampai ke kota Patara. 2 Di sana kami melihat
kapal yang akanmenyeberang ke daerah Fenisia.* Lalu kami naik ke kapal
itu dan berangkat. 3 Ketika kami sedang berlayar, kami melihat pulau
Siprus di sebelah kiri. Kami hanyamelewatinya dan terus berlayar ke Siria.
Akhirnya kami tiba di kota Tirus, karena kapal itu membawamuatan yang
harus diturunkan di situ. 4Waktu itu kami menemukan beberapa pengikut
Yesus di situ dan tinggal bersama mereka selama tujuh hari. Melalui
nubuatan dari RohAllahmerekamenasihatkan Paulus supaya jangan pergi
keYerusalem. 5Ketika tibawaktunyauntukberangkatdengankapal 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
berlututdanberdoa. 6Sesudahberpamitan, kaminaikkekapal, danmereka
pulang ke rumahmasing-masing.

7Dari Tirus, kami lanjut berlayar dan tiba di kota Petolemais. Kami men-
cari saudara-saudari seiman di situ. Ketika kami bertemu dan bersalam-
salaman dengan mereka, mereka mengajak kami tinggal bersama mereka
malam itu. 8 Besoknya kami berlayar lagi dan tiba di kota Kaisarea. Di
situ kami pergi kepada Filipus dan tinggal di rumahnya. Dia yang memiliki
kemampuan khusus untuk mengabarkan berita keselamatan, dan dia juga
salah satu dari ketujuh orang yang dulu dipilih sebagai petugas jemaat
untuk melayani kebutuhan janda-janda.† 9 Dia mempunyai empat anak
gadis yangmemiliki kemampuan khusus untuk bernubuat.

10 Sesudah kami tinggal di sana beberapa hari, secara kebetulan seorang
yangbernamaAgabusdatangdari provinsi Yudea, dandia jugamempunyai
kemampuan khusus untuk bernubuat. 11Diamenghampiri kami, mengam-
bil ikat pinggang Paulus, lalu mengikat kaki dan tangannya sendiri dengan
ikat pinggang itu. Kemudian dia berkata, “RohKudus berkata, ‘Dengan cara
beginilahorangYahudi yangdi Yerusalemakanmengikat orangyangpunya
ikat pinggang ini. Lalu mereka akan menyerahkan dia ke dalam tangan
orang yang bukan Yahudi.’ ”

* 21:2 Fenisia adalah daerah pantai provinsi Siria dan Galilea. † 21:8 Filipus … Cerita tentang
Filipus ini terdapat di dalam Kis. 6:5; 8:5-40.
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12 Waktu mendengar hal itu, kami bersama dengan saudara-saudari
seiman yang ada di situ meminta Paulus supaya jangan melanjutkan per-
jalanankeYerusalem. 13Tetapi Paulusmenjawab, “Kenapakalianmenangis
danmembuathati sayahancur! Bukanhanyauntukdiikat bahkanmati pun
di sana, saya sudah siap— demi nama Tuhan Yesus dimuliakan.” 14 Kami
tidak bisamengubah pendapatnya, jadi akhirnya kami berhentimembujuk
dia dan berkata, “Biarlah kehendak TUHAN yang jadi.”

15Sesudah beberapa hari di Kaisarea, kami bersiap-siap untuk berangkat
ke Yerusalem. 16 Dan ada beberapa pengikut Yesus dari kota itu yang ikut
bersama kami dan yang akan mengantarkan kami ke rumah Manason,
tempat di mana kami akan menginap selama kami di Yerusalem. Manason
adalah orang Siprus yang sudah lamamenjadi pengikut Yesus.‡

Paulusmengunjungi Yakobus
17Pada waktu kami tiba di Yerusalem, saudara-saudari seimanmenyam-

but kami dengan senang hati. 18Lalu pada hari berikutnya Paulus bersama
kami pergi menemui Yakobus. Semua penatua yang lain juga sudah
berkumpul bersamaYakobus. 19Paulusmemberi salamkepadamerekadan
menyampaikan laporan satu persatu tentang semua hal yang Allah sudah
lakukan di antara orang yang bukan Yahudi melalui pelayanannya.

20 Sesudah mendengar laporan dari Paulus itu, mereka semua memuji
Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, “Saudara, kamu sendiri bisa
melihat bahwa sekarang sudah ada ribuan orang Yahudi yang percaya
kepada Yesus, dan mereka semua berpegang teguh kepada Hukum Taurat.
21 Tetapi mereka sudah mendengar cerita palsu tentang kamu, bahwa
Saudara mengajar semua orang Yahudi yang tersebar di daerah-daerah
yang bukan Yahudi supaya mereka meninggalkan HukumMusa. Misalnya
mereka mendengar bahwa kamu mengajar supaya orang Yahudi tidak
perlumengikuti adat-istiadat Yahudi ataumenyunat anak laki-lakimereka.
22 Jadi, sekarangkitaperlumemutuskan sesuatuuntukmemperbaiki situasi
ini, karena mereka pasti akan mendengar bahwa kamu sudah kembali ke
sini. 23-24 Jadi kami penatua menasihatkan Saudara untuk melakukan ini:
Di antara saudara seiman, ada empat orang yang sudah menyelesaikan
masa perjanjian khusus§ dan perlu mengikuti upacara penyucian di teras
RumahAllah. Dukunglahmereka, dan Saudara sendiri ikut denganmereka
dalam upacara penyucian, dan bayarlah ongkos untuk mencukur rambut
kalian. Dengan demikian, waktu melihat kamu, semua orang Yahudi di
daerah ini akan tahu bahwa kabar tentang kamu itu tidak benar dan kamu
sendiri masih mengikuti Hukum Taurat. 25 Sedangkan tentang saudara-
saudari yang sudah percaya kepada Yesus dari bangsa yang bukan Yahudi,
kami sudahmengirimsurat kepadamerekadimanakamimelarangmereka
seperti ini:
‘Janganmakan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala,
‡ 21:16 pengikut Yesus Kemungkinan besar maksudnya bukan bahwa Manason mengikuti Yesus
waktu Yesus masih hidup di negeri itu, tetapi dia sudah lama percaya kepada Yesus, misalnya sejak
kejadian yang diceritakan dalam Kis. 2-5. § 21:23-24 perjanjian khusus Ternyata keempat orang
ini masing-masing sudah selesai menjalankan perjanjian khusus kepada Allah yang disebut “nazir,”
sesuai dengan yang tertulis dalam Bil. 6:1-21. Dalam rangka melengkapi semua persyaratan untuk
menyelesaikan jangkawaktu perjanjian itu, mereka harusmengikut upacara penyucian diri. Dalam
upacara penyucian, mereka harus memberi persembahan binatang dan mencukur rambut. Karena
sebelumnya, selamamerekamasihmenjalankan perjanjian khusus itu, rambut kepalamereka tidak
boleh dicukur atau dipotong.
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atau daging binatang yang dibunuh dengan dicekik lehernya,
atau apa saja yangmengandung darah,
dan janganmelakukan dosa percabulan.’ ”

26 Jadi pada hari berikutnya, Paulus pergi bersama keempat orang itu
untukmendukungacarapenyucian tersebutdandia sendiri ikut jugadalam
upacara itu. Kemudian dia masuk ke dalam teras Rumah Allah untuk
memberitahukan kepada para imam tanggal berakhirnya ketujuh hari
proses penyucian mereka, dan persembahan mereka masing-masing akan
diberikan pada tanggal itu.

Paulus ditangkap di Rumah Allah
27 Ketika waktu yang tujuh hari untuk penyucian mereka hampir be-

rakhir, beberapa orang Yahudi dari provinsi Asia melihat Paulus di salah
satu teras Rumah Allah. Lalu mereka menghasut orang banyak yang ada
di sana supaya menangkap dia. 28 Mereka berteriak, “Hei orang Yahudi,
tolong! Inilah dia— orang yang mengajari semua orang di mana saja
untuk menentang adat-istiadat bangsa kita, Hukum Taurat, dan Rumah
yang Kudus ini. Bahkan sekarang dia sudah menajiskan tempat suci ini
dengan membawa orang yang bukan Yahudi ke dalam teras Rumah Al-
lah.” 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 menyeretnya
ke luardari terasRumahAllah itu. Dansaat itu jugapintu-pintu terasRumah
Allah ditutup oleh imam-imam penjaga. 31 Sementara orang banyak itu
mencoba membunuh Paulus, laporan datang kepada komandan batalion*
tentara Roma bahwa seluruh penduduk Yerusalem sedang rusuh. 32 Dia
langsung menyuruh para tentara dan komandan kompi berlari ke tempat
kerusuhan itu. Ketika orang-orang Yahudi melihat komandan batalion dan
tentaranya sedang datang, mereka berhenti memukuli Paulus.

33 Sesudah komandan itu tiba, dia menyuruh tentara-tentaranya untuk
menangkap Paulus dan mengikatnya dengan rantai kepada dua tentara di
sebelah kiri dan kanannya. Lalu dia bertanya, “Siapa orang ini, dan kesala-
han apa yang sudah dilakukannya?” 34 Tetapi di antara orang banyak itu
ada yang berteriak begini, dan ada juga yang berteriak begitu. Komandan
batalion itu tidak bisa memastikan mana yang benar karena suara orang-
orang yang sangat ribut itu, sehingga dia memerintahkan supaya Paulus
dibawa kemarkasmereka. 35Ketika sampai di tangga batu, tentara-tentara
terpaksa mengangkat Paulus karena orang banyak itu mendesak dengan
sangat keras supaya dia dibunuh, 36 dan karena terlalu banyak orang yang
mengikuti sambil berteriak-teriak, “Binasakanlah dia!”

37 Pada waktu tentara-tentara itu sudah siap membawa Paulus ke dalam
markas, Paulusbertanyakepadakomandanbatalion, “Bolehkahsayabicara
sebentar dengan Tuan?”
Komandan itu menjawab, “Wah, rupanya kamu bisa berbahasa Yunani!

38 Kalau begitu, kamu bukan orang Mesir yang beberapa waktu yang lalu
memulai pemberontakan dan memimpin empat ribu orang pemberontak
masuk ke padang gurun.”
* 21:31 komandan batalion Biasanya batalion Roma terdiri dari kurang lebih enam ratus tentara.
Dan di ayat 32, yang diterjemahkan ‘komandan kompi’ berarti seorang tentara yang memimpin
seratus tentara.



Kisah 21:39 516 Kisah 22:14

39 Lalu Paulus menjawab, “Saya memang orang Yahudi, tetapi saya be-
rasal dari kota Tarsus di provinsi Kilikia. Jadi saya adalah warga salah satu
kotapentingdalamkerajaanRoma. Sayaminta izinuntukberbicarakepada
orang banyak ini.”

40Lalu komandan itumengizinkan Paulus untuk berbicara kepada orang
banyak itu. Paulus berdiri di atas tangga dan memberi tanda dengan
tangannya kepada orang banyak itu supaya diam. Ketika mereka diam,
mulailah dia berbicara dalam bahasa Ibrani:

22
Paulusmembela diri di hadapan orang banyak

1 “Saudara-saudara dan Bapak-bapak, dengarkanlah apa yang mau saya
katakan kepada kalian untukmembela diri.”

2 Ketika mereka mendengar bahwa dia berbicara dalam bahasa Ibrani,
merekamenjadi lebih tenang lagi.
Maka dia lanjut bicara, 3 “Saya orang Yahudi, yang dilahirkan di provinsi

Kilikia di kota Tarsus, tetapi saya dibesarkan di kota ini. Saya murid
Gamaliel,* dan saya dididik dengan ketat menurut hukum nenek moyang
kita. Jadi saya sungguh-sungguh taat kepada Allah, sama seperti kalian
hari ini. 4Karena itu, saya sangat menganiaya semua pengikut ‘jalan’ yang
diajarkan Yesus— sampai ikut membunuh mereka. Saya juga menangkap
danmemasukkanmereka kedalampenjara—baik laki-lakimaupunperem-
puan. 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 bisamenangkapdanmengikat orang-orang
yang mengikuti gerakan itu dan membawa mereka ke Yerusalem untuk
dihukum.

6 “Tetapi ketika saya dalam perjalanan mendekati Damsik, kira-kira ten-
gah hari, tiba-tiba cahaya yang sangat terang dari langit menyinari saya.
7 Lalu saya terjatuh ke tanah dan mendengar suara yang mengatakan,
‘Saulus, Saulus, kenapa kamumenganiaya Aku?’

8 “Sayamenjawab, ‘Siapakah Engkau, Tuhan?’
“Lalu jawab-Nya, ‘Akulah Yesus dari Nazaret, yang kamu aniaya itu.’

9 Mereka yang ikut bersama saya juga melihat cahaya itu, tetapi mereka
tidakmengerti suara yang berbicara kepada saya.

10 “Lalu saya bertanya, ‘Apa yang harus saya perbuat, Tuhan?’
“Dan Tuhan menjawab, ‘Berdirilah dan pergi ke Damsik. Di sana akan

diberitahukan kepadamu semua hal yang sudah Aku rencanakan untuk
kamu kerjakan.’

11 “Tetapi karena cahaya yang terlalu silau itu, mata saya menjadi buta.
Jadi mereka yang bersama dengan saya menuntun saya ke Damsik. 12 Di
Damsik, ada seorang yang bernama Ananias.† Dia seorang yang sangat
setia menaati Hukum Taurat, dan semua orang Yahudi yang tinggal di
sana menghormati dia. 13Dia datang berdiri di samping saya dan berkata,
‘Saudara Saulus, biarlah kamumelihat kembali!’ Dan saat itu juga saya bisa
melihat dia.

14 “Lalu Ananias berkata kepada saya, ‘Allah nenek moyang kita sudah
memilih kamu untuk mengetahui kehendak-Nya, dan untuk mendengar
* 22:3 Gamaliel Salah satu guru dalam kelompok agama Yahudi yang disebut Farisi. (Lihat Kis.
5:34.) † 22:12 Ananias Dalam Kisah Para Rasul ada tiga orang yang bernama Ananias. Yang dua
lagi terdapat dalam Kis. 5:1 dan 23:2.
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suara Yesus dan melihat Dia yang selalu hidup benar di mata Allah.
15 Karena Dia sudah memilih kamu untuk memberitakan kesaksianmu
kepada semua orang tentang apa yang sudah kamu lihat dan dengar.
16 Jadi sekarang apa lagi yang kamu tunggu?! Berdirilah dan biarlah kamu
dibaptis. Berdoalah kepada Tuhan Yesus supaya kamu dibersihkan dari
dosa-dosamu.’

17 “Sesudah saya kembali ke Yerusalem dan waktu saya sedang berdoa
di Rumah Allah, saya mendapat suatu penglihatan. 18 Dan saya melihat
Yesus dalampenglihatan itu yangmengatakan, ‘Cepat pergi dari Yerusalem,
karenaorang-orangdi sini tidakakanmenerimakesaksianmu tentangAku.’

19 “Tetapi sayamenjawab, ‘Tuhan,mereka tahu bahwa saya sudahmasuk
ke rumah-rumah pertemuan untuk menangkap orang-orang yang percaya
kepada-Mu. Lalu saya memukul dan memasukkan mereka ke dalam pen-
jara. 20Dan ketika Stefanus, saksi-Mu yang setia itu dibunuh, saya berdiri di
sana dan setuju dia dibunuh. Bahkan saya menjaga jubah para pembunuh
itu.’

21 “Kemudian Yesus berkata kepada saya, ‘Pergilah! Karena Aku akan
mengutus kamu ke tempat-tempat yang jauh— yaitu kepada bangsa-bangsa
yang bukan Yahudi.’ ”

22Orang banyak itu mendengarkan Paulus sampai kepada kata-katanya
yang menyebutkan “bangsa-bangsa yang bukan Yahudi.” Lalu mereka
semua berteriak dengan keras, “Binasakanlah orang itu! Dia tidak pan-
tas hidup lagi!” 23 Sambil berteriak-teriak, mereka melepaskan jubah
mereka dan melemparkan debu ke udara.‡ 24 Saat itu, komandan batal-
ion itu menyuruh supaya Paulus dibawa masuk ke dalam markas. Lalu
dia memberi perintah supaya Paulus dicambuk sambil diperiksa, untuk
mengetahui kenapa orang banyak itu berteriak-teriak seperti itu terhadap
dia. 25 Tetapi ketika tentara-tentara mengikat Paulus untuk dicambuk,
dia bertanya kepada salah seorang komandan kompi yang berdiri di situ,
“Apakah diperbolehkan bagi kalian untuk mencambuk seorang warga ne-
gara Roma sebelum dia diadili?”

26 Waktu komandan kompi itu mendengar kata-kata Paulus, dia pergi
kepada komandan batalion itu dan berkata, “Tolong pikirkan baik-baik
tentang apa yang akan Bapak lakukan terhadap orang itu! Dia itu warga
negara Roma.”

27 Maka komandan batalion itu datang kepada Paulus dan bertanya,
“Katakanlah kepada saya: Apakah benar kamuwarga negara Roma?”

“Benar,” jawab Paulus.
28 Lalu komandan itu mengejek yang biasa dikatakan oleh tahanan

Yahudi dengan berkata, “Dan sekarang kamu akan mengatakan bahwa
kamu sudahmembayarmahal sekali untukmenjadi warga negara Roma.”§
Tetapi Paulus menjawab, “Bukan. Saya dilahirkan sebagai warga negara

Roma.”
29Waktu mendengar jawaban itu, mereka yang disuruh untuk mencam-

buk dia langsungmundur. Dan komandan batalion itumenjadi takut ketika
dia menyadari bahwa Paulus— yang dia sudah suruh untuk diikat tanpa
memeriksanya, adalah warga negara Roma.

‡ 22:23 melepaskan pakaian … melemparkan debu … Kelakuan mereka menunjukkan bahwa
mereka sangat marah kepada Paulus dan bersiap mengambil tindakan keras. § 22:28 Ayat 28
Jawaban komandan diterjemahkan sesuai tafsiran bahwa perkataannya adalah sindiran. Secara
lebih harfiah dia berkata, “Saya harus membayarmahal untukmendapat kewarganegaraan itu.”
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Paulusmembela diri di depan sidangMahkamahAgama Yahudi
30Tetapi komandanbatalion itu inginmengetahui kenapa Paulus dituduh

oleh orang Yahudi. Jadi pada hari berikutnya dia menyuruh supaya semua
imam kepala dan seluruh sidang Mahkamah Agama berkumpul. Lalu dia
menyuruh supaya Paulus berdiri di hadapan mereka tanpa diikat dengan
rantai.

23
1 Kemudian Paulus menatap anggota-anggota sidang Mahkamah Agama

itu baik-baik, lalu berkata, “Saudara-saudara, sampai hari ini saya hidup
baik di mata Allah tanpa rasa bersalah di dalam hati.”

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 untuk mengadili saya menurut
Hukum Taurat, padahal engkau sendiri melanggar Hukum Taurat dengan
menyuruh orang untukmenampar saya.”

4 Lalu mereka yang berdiri di dekat Paulus berkata, “Berani sekali kamu
menghina imam agung, hamba Allah!”

5 Dan Paulus menjawab, “Saudara-saudara, saya tidak tahu bahwa dia
adalah imamagung, karenaada tertulis, ‘Jangankamumenghinapemimpin
bangsamu.’ ”✡

6Paulus sudahmengetahuibahwasebagiandari anggota sidang itu terdiri
dari kelompok Saduki dan sebagian dari kelompok Farisi, jadi dia berseru,
“Saudara-saudara, saya adalah orang Farisi, dan bapak saya juga seorang
Farisi! Hari ini saya diadili karena keyakinan saya— yaitu bahwa orang-
orang yang sudahmati akan dihidupkan kembali!”

7 Sesudah Paulus berkata seperti itu, maka terjadilah perselisihan besar
antara kedua kelompok itu, dan sidang Mahkamah itu terbagi menjadi
dua. 8 (Hal itu terjadi karena kelompok Saduki mengajar bahwa sesudah
manusiamati tidakakanadakehidupankembali, danmereka tidakpercaya
bahwa ada malaikat-malaikat atau roh-roh. Tetapi orang Farisi percaya
kepada semua hal itu.) 9 Karena itu terjadilah keributan besar. Lalu
beberapa orang ahli Taurat yang juga anggota kelompok Farisi berdiri dan
memprotes dengan keras. Mereka berkata, “Menurut kami, orang ini sama
sekali tidak bersalah! Mungkin benar adamalaikat atau roh yang berbicara
kepadanya.”

10 Akhirnya perdebatan itu menjadi semakin besar dan berbahaya se-
hingga komandan batalion itu takut kalau Paulus akan dikeroyok oleh
mereka. Jadi dia menyuruh tentaranya untuk menyelamatkan Paulus dari
tengah-tengahmereka danmembawa dia kemarkas.

11Padamalam 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 bahwamereka tidak

* 23:2 Ananias Ananias yang di sini bukanlah Ananias yang berdoa untuk Saulus dalam Kis.
22:12. † 23:3 orang yang hanya berpura-pura baik Secara harfiah, “tembok dicat putih.” Paulus
menggunakan gaya bahasa yang menggambarkan Ananias seperti tembok kotor yang dicat putih.
Artinya keadaan di dalam tidak sama dengan yang di luar. ✡ 23:5 Kel. 22:28
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akan makan dan tidak akan minum sebelum mereka berhasil membunuh
Paulus. 13 Ada lebih dari empat puluh orang yang sepakat bersumpah
seperti itu. 14 Lalu mereka pergi kepada imam-imam kepala dan para
pemimpin Yahudi untuk memberitahukan, “Kami sudah bersumpah di
hadapan Allah bahwa kami tidak akan makan dan tidak akan minum apa-
apa sebelum kami berhasil membunuh Paulus. 15 Sekarang kalian atas
nama sidang Mahkamah Agama mintalah kepada komandan batalion su-
paya Paulus dibawa lagi kepada kalian, seolah-olah kalianmaumemeriksa
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 Paulusmendengar tentang rencana itu. (Dia
adalah anak dari saudara perempuan Paulus.) Lalu dia pergi ke markas
dan memberitahukan hal itu kepada Paulus. 17 Lalu Paulus memanggil
salah satu komandan kompi dan berkata, “Tolong bawa remaja ini kepada
komandan batalion, karena dia maumenyampaikan sesuatu kepadanya.”

18Maka komandan kompi itu membawa dia kepada komandan batalion
dan berkata, “Paulus, tahanan itu, memanggil dan meminta saya supaya
remaja ini diantarkan kepadamu. Dia maumenyampaikan sesuatu.”

19 Lalu komandan batalion itu memegang tangan remaja itu dan mem-
bawa dia ke samping dan bertanya, “Apa yang kamu mau katakan kepada
saya?”

20 Dan remaja itu berkata, “Orang-orang Yahudi sudah membuat ren-
cana untukmeminta kepada Tuan supayamembawa Paulus keMahkamah
Agamabesok pagi. Mereka akan berpura-puramaumemeriksa perkaranya
lebih teliti. 21Tetapi Tuan, janganmendengarkanmereka, karena lebih dari
empatpuluhorangdarimereka sudahmengatur rencanauntukmenyerang
dia dalamperjalanan. Mereka sudah bersumpah bahwamereka tidak akan
makandan tidakakanminumsebelummerekaberhasilmembunuhPaulus.
Dan sekarang mereka sudah siap dan hanya menunggu keputusan dari
Tuan.”

22Maka komandan itu menyuruh remaja itu pulang dan berpesan, “Jan-
gan katakan kepada siapa pun bahwa kamu sudahmemberitahukan hal ini
kepada saya.”

Paulus dikirim ke Kaisarea
23-24Kemudian komandan itu memanggil dua dari komandan kompinya

dan menyuruh, “Siapkan tiga kelompok tentara untuk membawa Paulus
denganamankepadaGubernurFeliks diKaisarea. Tigakelompok itu terdiri
dari dua ratus tentara berpedang, dua ratus tentara bertombak, dan tujuh
puluh penunggang kuda. Siapkan juga beberapa ekor kuda untuk Paulus
dan segala keperluannya.‡ Bersiap-siaplah untuk berangkat jam sembilan
malam ini.” 25Lalu komandan itumenulis surat yang bunyinya seperti ini,

26 “Kepada yang mulia dan terhormat Gubernur Feliks: Salam dari
Klaudius Lisias.
27Bersama surat ini saya mengirim satu orang tahanan. Orang ini sudah
ditangkap oleh orang-orang Yahudi, dan mereka bermaksud membunuh
dia. Tetapi saya datang dengan tentara saya untuk menyelamatkan dia,
karena saya sudah mendengar bahwa dia adalah warga negara Roma.
28 Saya mau mengetahui kenapa dia dituduh oleh mereka, jadi saya

‡ 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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membawa dia ke sidang Mahkamah Agama mereka. 29 Ternyata mereka
menuduh dia karena beberapa persoalan Hukum Taurat mereka, tetapi
dia tidakdituduh tentang sesuatuyangpantasdihukumdenganhukuman
mati atau hukuman penjara. 30 Ketika saya diberitahu bahwa orang
Yahudi sudah mengatur rencana untuk membunuh dia, saya langsung
mengirim dia kepada Tuan. Saya juga sudah menyuruh mereka yang
menuduh dia untuk mengatakan segala tuduhan mereka di hadapan
Tuan.”
31Sesuai denganperintahyangdiberikankepadamereka, tentara-tentara

itumembawaPauluskekotaAntipatrispadamalamhari. 32Hariberikutnya
kompi berkuda meneruskan perjalanan dengan Paulus, sedangkan empat
ratus tentara yang lain kembali ke markas. 33 Ketika tujuh puluh pe-
nunggang kuda itu bersama Paulus tiba di Kaisarea, mereka menyerahkan
Paulus bersama surat itu kepada gubernur. 34 Sesudah gubernur membaca
surat itu, dia bertanya kepada Paulus, “Kamu berasal dari provinsi mana?”
Ketika Paulus menjawab bahwa dia dari provinsi Kilikia, 35 lalu berkatalah
gubernur, “Saya akan mendengar perkaramu waktu orang-orang yang
menuduhkamusudah tibadi sini.” Kemudiandiamemberiperintahsupaya
Paulus dipenjarakan di dalam gedung pemerintah yang dibangun Raja
Herodes.

24
Para pemimpin Yahudimenuduh Paulus di depan Gubernur Feliks

1 Sesudah lewat lima hari, imam agung Ananias dan beberapa pemimpin
orang Yahudi pergi keKaisarea. Mereka pergi kepada gubernur untukmen-
gajukan tuduhan-tuduhan terhadap Paulus. Seorang ahli hukum negara
yang bernama Tertulus ikut bersamamereka. 2-3Lalu Paulus dipanggil dan
dibawamenghadapgubernur. Sesudah itu, TertulusmulaimenuduhPaulus
dengan berkata, “Bapak Gubernur Feliks yang saya hormati, oleh karena
pemerintahanBapak, kami sudahmenikmati kedamaian. Danbangsa kami
juga sudahbanyakmengalamiperbaikankarenakebijaksanaanBapak. Jadi
dalam semua hal itu dan di mana pun kami berada, kami sangat meng-
hargai semua hal yang sudah Bapak perbuat, dan kami berterima kasih
untuk semua itu. 4Namun, supaya tidak terlalu banyak membuang waktu
Bapak, saya minta dengan hormat supaya Bapak bersedia mendengarkan
pengaduan kami yang singkat ini. 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 orangNazaret itu. 6-8Dia juga sudahmencobamenajiskan
Rumah Allah, tetapi kami cepat menangkap dia.* Kalau Bapak memeriksa
dia, Bapak sendiri akanmengetahui bahwa semua tuduhan kami terhadap
dia benar.” 9 Dan orang-orang Yahudi yang berada di situ pun ikut men-
dukung danmenegaskan bahwa semua tuduhan itu memang benar.

Paulusmembela diri di hadapan Gubernur Feliks
10 Ketika gubernur memberi tanda sebagai izin kepada Paulus untuk

berbicara, lalu Paulus berkata, “Yang saya hormati, Bapak Gubernur: Saya
tahu bahwa Bapak sudah bertahun-tahun lamanya menjadi pemimpin

* 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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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 ada waktu untuk
saya melakukan hal-hal yang seperti mereka tuduhkan terhadap saya.
12Dan seorang pun tidak pernah melihat saya bertengkar atau melakukan
kekacauan— baik di dalam teras Rumah Allah maupun di rumah-rumah
pertemuan orang Yahudi, atau dimana saja di dalam kota itu. 13Dan orang-
orang ini tidak bisa membuktikan kepada Bapak bahwa tuduhan-tuduhan
mereka itu benar.

14 “Tetapi saya mengakui bahwa saya menyembah Allah nenek moyang
kami dengan mengikuti ‘jalan keselamatan’ yang diajarkan oleh Yesus,
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 akan menghidupkan kembali setiap orang yang sudah mati—
baik itu orangbenarmaupunorang jahat. 16Danolehkarena itu, saya selalu
berusaha melakukan yang terbaik supaya hati nurani saya tidak merasa
bersalah, dan dengan demikian saya hidup benar dalam pandangan Allah
danmanusia.

17 “Sesudah beberapa tahun meninggalkan Yerusalem, saya kembali ke
sana untuk membawa beberapa kurban persembahan kepada Allah dan
juga sumbangan dana untuk menolong saudara-saudari sebangsa yang
miskin. 18-19 Ketika beberapa orang Yahudi dari Asia menemukan saya
di dalam teras Rumah Allah, saya baru saja selesai menjalani upacara
penyucian diri,† dan saat itu tidak ada orang banyak di situ dan saya
tidak terlibat dalam kekacauan. Seharusnya orang-orang Asia itulah yang
datang dan menyampaikan tuduhan mereka kepada Bapak, sekiranya ada
tuduhan mereka terhadap saya. 20-21Atau biarlah orang-orang yang ada di
sini mengatakan kesalahan apa yang mereka temukan ketika saya berdiri
untuk diperiksa di depanMahkamah Agama. Pada waktu itu, mereka tidak
menemukankesalahanapapunpadadiri saya, kecualimereka tidak senang
dengan perkataan saya yang saya sampaikan dengan suara keras. Saya
berkata, ‘Hari ini saya diadili karena keyakinan saya— yaitu bahwa orang-
orang yang sudahmati akan dihidupkan kembali!’ ”

22 Waktu mendengar hal itu, Gubernur Feliks menunda sidang itu den-
gan berkata, “Waktu komandan Lisias datang, saya akan memutuskan
perkaramu.” (Kebetulan Feliks sudah tahu banyak tentang jalan yang dia-
jarkan 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 un-
tukmembantu dia ketika dia membutuhkan sesuatu.

Paulus berbicara kepada Feliks dan istrinya
24 Beberapa hari kemudian, Feliks bersama istrinya kembali ke kota itu

dari suatukunjungan. (IstrinyaDrusilaadalahseorangperempuanYahudi.)
Lalu Feliks menyuruh supaya Paulus menghadap mereka berdua. Kemu-
dian mereka mendengarkan Paulus berbicara tentang bagaimana percaya
kepada Kristus Yesus. 25 Tetapi waktu Paulus menjelaskan tentang cara
hidup yang benar di mata TUHAN, tentang menguasai diri, dan bagaimana
nanti Allah akan menghakimi manusia, Feliks menjadi takut lalu berkata,
† 24:18-19 upacara penyucian diri Lihat catatan di Kis. 21:23.
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“Cukup sudah! Kamu boleh pergi sekarang. Kalau ada kesempatan, saya
akan memanggil kamu lagi.” 26 Selama ini Feliks berharap bahwa Paulus
akan memberi uang suap kepadanya. Karena itulah dia sering menyuruh
supaya Paulus dibawamenghadap untuk berbicara dengan dia.

27 Tetapi sesudah lewat dua tahun, Feliks digantikan oleh Porkius Festus.
Karena inginmenyenangkanhati orangYahudi, ketikaFeliksmeninggalkan
jabatannya itu, dia dengan sengaja membiarkan Paulus tetap dalam pen-
jara.

25
Paulusmemohon supaya dia diadili oleh raja agung Roma

1 Tiga hari sesudah Gubernur Festus tiba di Kaisarea, dia pergi ke
Yerusalem. 2-3Di sana, para imam kepala dan para pemimpin orang Yahudi
yang lain datang kepadanya untuk menyampaikan berbagai tuduhan ter-
hadap Paulus. Mereka memohon dengan sangat supaya Paulus dikirim
kembali ke Yerusalem. Karena secara diam-diam mereka sudah meren-
canakan untukmembunuh dia ketika dia dalam perjalanan. 4Tetapi Festus
menjawab, “Paulus ditahan di Kaisarea, dan saya sendiri akan segera pergi
ke sana. 5 Jadi biarlah beberapa orang dari pemimpin kalian ikut dengan
saya ke sana. Kalau memang dia berbuat salah, merekalah yang akan
mengadukan dia di sana.”

6SesudahFestus tinggal di Yerusalemkira-kira delapanatau sepuluhhari,
lalu dia kembali ke Kaisarea. Hari berikutnya dia mengadakan sidang pen-
gadilan dan memerintahkan orang-orang untuk membawa Paulus meng-
hadap dia. 7Waktu Paulus masuk ke ruangan itu, orang-orang Yahudi yang
datang dari Yerusalem berdiri mengelilingi dia. Dan mereka mengajukan
banyak tuduhan yang berat terhadap dia, tetapi mereka tidak bisa mem-
buktikan bahwa apa yang mereka katakan itu benar. 8 Kemudian Paulus
membeladiri denganberkata, “Saya tidakpernahmelanggarHukumTaurat
orangYahudi. Saya juga tidakmelakukankesalahan terhadapRumahAllah,
apalagi melawan raja Roma.”

9 Tetapi karena Festus mau mengambil hati orang Yahudi, dia bertanya
kepadaPaulus, “Apakahkamumaupergi keYerusalemuntukdiadili di sana
di hadapan saya tentang semua tuduhan ini?”

10Lalu Paulus menjawab, “Saya sekarang berdiri di hadapan pengadilan
raja Roma dan di sinilah tempat yang pantas untuk saya diadili. Saya
tidak bersalah terhadap bangsa Yahudi, seperti yang engkau sendiri sudah
ketahui. 11 Kalau saya terbukti melakukan kejahatan yang membuat saya
pantas dihukum mati, saya terima dengan rela. Tetapi karena apa yang
mereka tuduhkan terhadap saya tidak benar, tidak ada orang yang berhak
menyerahkan saya kepada mereka. Saya minta supaya raja agung sendiri
yangmengadili perkara saya.”

12Lalu, sesudah Festus membicarakan hal ini dengan para penasihatnya,
diamenjawab, “Baiklah. Sesuai denganpermohonanmusupayadiadili oleh
raja agung, kamu akan pergi ke Roma untukmenghadap dia.”

Festus bertanya kepada Raja Herodes Agripa tentang Paulus
13 Beberapa hari kemudian, Raja Agripa* dan adik perempuannya yang

bernama Bernike† tiba di Kaisarea untuk mengunjungi Gubernur Festus.
14 Sesudah mereka tinggal di sana beberapa hari, Festus menjelaskan
* 25:13 Agripa adalahHerodesAgripa II— yaitu cucudariHerodesAgung. † 25:13 Bernike adalah
adik perempuan Raja Agripa II dan anak dari Herodes Agripa I.
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tentang persoalan Paulus kepada raja seperti ini, “Di sini ada seorang
tahanan yang ditinggalkan oleh Feliks di dalam penjara. 15Dan waktu saya
berada di Yerusalem, para imam kepala dan pemimpin-pemimpin Yahudi
menyampaikan bahwa orang ini sudah melakukan banyak kejahatan. Jadi
mereka meminta saya supaya dia dihukum mati. 16 Tetapi saya menjawab
mereka bahwa menurut hukum Roma, tidak bisa dengan sembarangan
menyerahkan seseorang tertuduh kepada orang-orang yang menuduh
dia. Sebelumnya dia harus diberi kesempatan berhadapan dengan orang-
orang yang memusuhinya itu supaya membela diri atas tuduhan-tuduhan
mereka. 17 Jadi, waktu mereka datang ke sini bersama dengan saya, saya
tidakmenundauntukmengurusmasalah itu. Besoknya saya langsungmen-
gadakan sidang pengadilan danmenyuruh supaya orang itu dibawameng-
hadap saya. 18 Tetapi ketika orang-orang yang memusuhinya menyam-
paikan tuduhan-tuduhan terhadap dia, mereka tidak menunjukkan ke-
salahan berat yang sudah dia perbuat— sama seperti yang sudah saya
sangka. 19 Tetapi masalahnya hanya perbedaan pendapat tentang ajaran
agama mereka, dan tentang seseorang yang sudah mati yang bernama
Yesus. Tetapi Paulus berkata bahwa orang itu hidup kembali. 20 Jadi saya
bingung bagaimana saya harus menyelidiki masalah ini. Makanya saya
menanyakan dia apakah dia mau diadili tentang tuduhan-tuduhan itu di
Yerusalem. 21 Tetapi Paulus sendiri meminta supaya perkaranya diadili
langsung oleh raja agung kita. Jadi saya memerintahkan supaya dia tetap
ditahan sampai saya mendapat kesempatan untuk mengirim dia kepada
raja kita.”

22 Lalu jawab Agripa kepada Festus, “Saya sendiri juga ingin mendengar
orang itu berbicara.”
Festus menjawab, “Kalau begitu, saya akan mengatur waktu supaya

Bapakmendapat kesempatan untukmendengarkan dia besok.”
23 Dan besoknya Agripa bersama Bernike datang dan disambut dengan

upacara penghormatan yang meriah. Mereka masuk ke ruang sidang
pengadilan bersama-sama dengan para komandan tentara dan orang-
orang penting di kota itu. Lalu Festus memberi perintah supaya Paulus
dibawa masuk. 24Kemudian Festus berkata, “Raja Agripa dan semua yang
berkumpul di sini, kalian lihat orang ini. Semua orang Yahudi— baik yang
ada di Yerusalem maupun yang ada di sini, sudah menuntut saya dengan
berteriak-teriak bahwa orang ini tidak boleh dibiarkan hidup lagi. 25Tetapi
waktu sayamemeriksamasalahnya, saya tidakmenemukan satu kesalahan
pun yang membuat dia pantas dihukummati. Jadi ketika dia minta supaya
masalahnya diadili oleh raja agung kita, maka saya memutuskan untuk
mengirim dia ke Roma. 26 Tetapi saya tidak mempunyai pernyataan yang
masuk akal yang bisa ditulis dalam surat keterangan kepada raja agung
kita. Karena itu, saya membawa dia menghadap kalian, dan terutama
kepadaBapak, RajaAgripa, supayamelalui pemeriksaan ini, apayangharus
saya tulis menjadi jelas. 27 Karena menurut pendapat saya, tidak pantas
membawa seorang tahanan kepada raja agung kita tanpa surat keterangan
tentang apa yang dituduhkan terhadap dia.”

26
Paulusmembela diri di hadapan Raja Agripa

1Lalu Agripa berkata kepada Paulus, “Kamuboleh berbicara untukmem-
bela dirimu.”
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Kemudian Paulusmengangkat tangannya sebagai tanda bahwadiamulai
membela dirinya sendiri. Dia berkata, 2 “Yang Mulia Raja Agripa, saya
senang sekali karena hari ini saya bisa berdiri di hadapan Bapak untuk
membela diri dari semua tuduhan yang disampaikan oleh orang Yahudi—
3 terutama karena Bapak mengetahui sedalam-dalamnya tentang semua
adat istiadat orang Yahudi dan hal-hal yang menimbulkan perbedaan pen-
dapat di antara mereka. Karena itu, saya minta supaya Bapak menden-
garkan saya dengan sabar.

4 “Semua orang Yahudi tahu pendidikan saya dan cara hidup saya se-
bagai orang Yahudi, karena sejak saya masih muda saya tinggal di an-
tara mereka— pertama di kota saya Tarsus, dan kemudian di Yerusalem.
5 Mereka sudah lama mengenal saya, dan kalau mereka mau bersaksi,
mereka bisa berkata bahwa saya sudah hidup dengan baik sebagai anggota
kelompok Farisi— yaitu kelompok orang yang paling ketat dari agama kami.
6 Dan sekarang, di sini saya berdiri untuk diadili justru karena keyakinan
saya— yaitu bahwa Allah akan memenuhi salah satu janji yang penting
yang dulu Dia janjikan kepada nenek moyang kami. 7 Begitu juga, kedua
belas suku bangsa kamimasih sangatmengharapkan janji itu ditepati. Oleh
karena itulah mereka sungguh-sungguh beribadah kepada Allah siang dan
malam. Tetapi justrukarenapengharapanyang sama itulah, yaRajaAgripa,
saya dituduh oleh bangsa saya! 8 Jadi saya bertanya kepada kalian semua:
Kenapa kalian susah sekali percaya bahwa Allah 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. 10 Hal itu jugalah yang pernah saya lakukan di
Yerusalem. Dengan kuasa yang saya dapat dari imam-imam kepala, saya
sudah memasukkan banyak sekali umat Allah* ke dalam penjara. Dan
saat mereka diadili oleh Mahkama Agama, saya juga berpihak kepada para
pemimpin yang menuntut supaya mereka dihukummati. 11Bahkan sering
kali saya juga menyiksa mereka di dalam rumah-rumah pertemuan dan
berusaha memaksa mereka untuk menghina nama Yesus. Kemarahan
sangat menguasai diri saya, sehingga saya mengejar mereka ke kota-kota
lain.

Paulusmenceritakan bahwa diamelihat Yesus
12 “Dalam rangka itulah saya pergi ke Damsik dengan surat-surat izin

dan kuasa penuh dari imam-imam kepala. 13 Tetapi Yang Mulia, kira-kira
tengah hari dalam perjalanan itu, suatu cahaya dari surga— yang lebih
terang dari matahari, menyinari saya dan juga menyinari mereka yang
berjalan bersama saya. 14Kami semua jatuh ke tanah, lalu sayamendengar
suara yang berkata kepada saya dalam bahasa Ibrani, ‘Saulus, Saulus,
kenapa kamu menganiaya Aku? Kamu sama seperti sapi yang terus saja
menendang tongkat tajam gembalanya. Dengan melawan kehendak-Ku,
kamumenyusahkan dirimu sendiri.’

15 “Lalu saya bertanya, ‘Siapa Engkau, Tuhan?’
“Dan Tuhan menjawab, ‘Akulah Yesus, yang kamu aniaya itu. 16 Tetapi

sekarang, berdirilah! Aku memperlihatkan diri kepada kamu karena Aku
sudah memilihmu untuk melayani-Ku. Dan kamu akan memberitakan

* 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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kesaksianmu tentang apa yang sudah kamu lihat dan apa yang akan Ku-
tunjukkan kepadamu nanti. 17Aku akanmenyelamatkan kamu dari orang-
orang yang memusuhimu— baik yang berasal dari orang Yahudi maupun
yang bukan Yahudi. Dan sekarang Aku mengutusmu kepada orang yang
bukan Yahudi, 18 supaya 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
merekaharusbertobat dari dosa-dosamerekadanberbalik kepadaTUHAN,
dan melakukan hal-hal yang menunjukkan bahwa mereka memang sudah
bertobat. 21 Karena itulah orang Yahudi menangkap saya di Rumah Allah
dan berusaha membunuh saya. 22 Tetapi sampai hari ini Allah selalu
melindungi saya, sehingga saya bisa berdiri di sini dan bersaksi kepada
kalian semua— baik kepada orang yang berkedudukan rendah maupun
yang berkedudukan tinggi. Dan saya hanyamemberitakan apa yang sudah
dinubuatkan oleh para nabi dan Musa— 23 yaitu bahwa sudah ditetapkan
oleh Allah untuk Kristus menderita dan mati, lalu dihidupkan kembali se-
hinggaDiamenjadiOrangpertamayanghidupkembali dari kematian. Lalu
berita keselamatan akan menjadi seperti cahaya terang yang menerangi
bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa yang bukan Yahudi.”

Paulusmendorong Raja Agripa untukmenjadi pengikut Kristus
24 Sementara Paulus sedang membela dirinya demikian, Festus berkata

dengan suara keras, “Paulus, kamu sudah gila! Kamu sudah terlalu banyak
belajar tentang agama sehingga kamumenjadi gila.”

25Tetapi Paulus menjawab, “Saya tidak gila, Festus YangMulia! 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. 27Nah, Raja Agripa, apakah engkau percaya
apa yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi? Saya yakin bahwa engkau
percaya akan hal-hal itu!”

28 Lalu Agripa menjawab Paulus, “Apakah kamu pikir bahwa kamu bisa
membujuk saya untukmenjadi Kristen dalamwaktu yang singkat ini?”

29Dan Paulusmenjawab, “Biar singkat atau panjang, saya berdoa kepada
Allah supaya bukan hanya engkau, tetapi semua yang mendengarkan saya
hari inibisamenjadi samaseperti saya, tetapi tidakdiikatdenganrantaibesi
seperti ini.”

30-31 Sesudah Paulus berkata begitu, Raja Agripa berdiri dan mulai ber-
jalan ke luar. Lalu Bernike, Gubernur Festus, dan semua orang yang duduk
bersama mereka berdiri dan meninggalkan ruangan itu. Sesudah di luar,
mereka berkata satu sama lain, “Orang itu tidakmelakukan kejahatan yang
membuat dia harus dihukummati atau dimasukkan ke dalam penjara.”
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32 Lalu Raja Agripa berkata kepada Festus, “Seandainya orang ini tidak
meminta perkaranya diadili oleh raja agung, sebenarnya dia sudah bisa
dibebaskan.”

27
Paulus berlayar ke Roma

1Ketika tiba tanggal yang ditentukan, kami— termasuk saya, Lukas, akan
berlayar ke provinsi Italia, Paulus dan beberapa tahanan lain diserahkan
kepada seorang komandan kompi Romawi yang bernama Yulius. Dia
adalah anggota dari batalion khusus raja agung. 2Aristarkus— yang berasal
dari kota Tesalonika di provinsiMakedonia, juga ikut bersamakami. Kemu-
dian kami naik ke sebuah kapal yang berasal dari kota Adramitium, yang
akan berlabuh di beberapa pelabuhan di sepanjang pantai provinsi Asia.

3 Besok harinya, kami tiba di Sidon. Yulius berbaik hati kepada Paulus
dengan mengizinkan dia turun untuk mengunjungi teman-temannya di
kota itu, supaya mereka bisa memberikan apa yang dia butuhkan. 4Ketika
kami berlayar dari Sidon, angin kencangbertiupdari arahdepankapal, jadi
kapal berlayar mengikuti pinggir laut pulau Siprus, supaya terlindung dari
angin itu. 5Ketikakapalmenyeberangi laut yang luasyangberhadapanden-
gan 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 komandan Yulius mengurus supaya
kami semua bisa ikut berlayar dengan kapal itu.

7 Oleh karena angin terus bertiup dengan keras dari arah depan kapal,
selama beberapa hari kami terpaksa berlayar dengan sangat lambat, dan
dengan susah payah kami tiba di dekat kota Kenidus. Kemudian, karena
angin terus sajamenghalangi kapal bergerakmaju, maka kapal berlayar ke
arah selatan. Dengan mengikuti pantai selatan pulau Kreta, dekat tanjung
Salmone, kapal sedikit terlindung dari angin. 8 Dan dengan susah payah
kami berlayar di sepanjang pantai selatan itu sampai kami tiba di satu
tempat yang bernama Pelabuhan Indah, dekat kota Lasea.

9 Kami sudah kehilangan banyak waktu, dan karena Hari Puasa* orang
Yahudi sudah lewat, tidak aman lagi untukmelanjutkan pelayaran. Karena
itu, Paulus menasihatkan Yulius dan para anak buah kapal, katanya,
10“Saudara-saudara, sayamelihat kalaukitamelanjutkanperjalanan,maka
akan terjadi bencana dan kerugian besar— bukan hanya pada kapal dan
muatannya, tetapi nyawa kita pun bisa terancam.” 11 Tetapi Yulius lebih
percaya kepada orang yang mengemudikan kapal dan pemilik kapal, dari-
padakata-kataPaulus. 12Danmemangpelabuhan itubukanlah tempatyang
baik untuk tinggal selama musim dingin. Karena itu, kebanyakan anak
buah kapal memilih untuk terus berlayar dan berusaha untuk sampai di
pelabuhan Feniks, supaya kami semua bisa tinggal di sana selama musim
dingin. Pelabuhan itu lebih terlindung dari angin karena menghadap ke
barat daya dan barat laut.

Terjebak dalam angin topan
13 Jadi ketika angin mulai bertiup dengan pelan dari arah selatan, para

anak buah kapalmenyangka bahwamereka sudah bisa berlayar lagi sesuai
dengan rencana mereka. Karena itu, mereka mengangkat jangkar dan

* 27:9 Hari Puasa Nama lain untuk Hari Pendamaian— yaitu hari raya penting orang Yahudi yang
terjadi pada musim gugur. Pada hari raya itu, semua orang Yahudi harus berpuasa. Hari itu juga
menjadi tanda untuk permulaanmusim angin ribut yang berbahaya di laut.
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berlayar lagimengikuti pantai selatanKreta. 14Tetapi tidak lamakemudian,
angin topan— yang terkenal sebagai ‘Angin Timur Laut’, bertiup dari arah
pulau itu. 15Lalu kapal terjebak di tengah-tengah angin topan itu, dan kapal
tidak mungkin bisa berlayar lagi melawan angin keras itu. Jadi para anak
buah kapal membiarkan kapal terbawa oleh angin. 16Ketika kami hanyut
dan terlindungsedikit karenamelewati pinggir laut sebuahpulaukecil yang
bernamaKauda, dengan susah payah kami berhasil mengamankan perahu
kecil yang terikat di belakang kapal itu. 17 Sesudah perahu kecil itu ditarik
ke atas kapal, para anak buah kapal memasang tali kuat-kuat melingkar
di sekeliling kapal itu. Mereka melakukan itu karena takut jangan sampai
kapal itu terkandas di pasir yang dangkal di tempat yang bernama Sirtis.
Jadi sesudah itu mereka juga menurunkan layar dan jangkar, supaya kapal
lebih pelan terbawa angin. 18 Tetapi angin topan dan gelombang masih
sangat kencang menghantam kapal, sehingga besok harinya, para anak
buah kapal membuang muatan ke laut, supaya kapal lebih ringan. 19 Dan
pada hari berikutnya mereka bahkan membuang sebagian alat-alat kapal
ke laut. 20Berhari-hari lamanya kami tidak melihat matahari atau bintang,
dan angin topan itu terus saja bertiup dengan kencang. Dan akhirnya kami
tidak punya harapan lagi untuk bisa selamat.

21 Berhari-hari lamanya kami semua tidak makan, lalu Paulus berdiri
di antara kami semua dan berkata, “Saudara-saudara, seandainya dulu
kalian mengikuti nasihat saya supaya tidak berlayar dari Kreta, kita tidak
akan mengalami bencana dan kerugian seperti ini. 22Tetapi 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.
23Sayaberkata begitu karena tadimalam, Allah yang saya sembahdanyang
saya ini hamba-Nya menyuruh salah satu malaikat-Nya datang dan berdiri
di samping saya. 24Malaikat itu berkata, ‘Paulus, jangan takut. Kamu pasti
akanmenghadaprajaagungRoma. DanataskebaikanhatiAllahkepadamu,
Dia berjanji bahwa semua orang yang berlayar denganmu akan selamat.’
25 Jadi Saudara-saudara, janganlah putus asa, karena saya yakin kepada
Allah, bahwa semua akan terjadi sesuai dengan janji-janji-Nya itu kepada
saya. 26Tetapi kapal ini pasti akan terkandas di sebuah pulau.”

27Padamalamyang keempat belas—masih dalamkeadaan ditimpa angin
topan, kami terombang-ambing sampai ke tengah Laut Adria.† Pada tengah
malam para anak buah kapal merasa bahwa kapal sedang mendekati
daratan. 28 Lalu mereka mengukur kedalaman laut dengan menjatuhkan
batu bertali, dan ternyata dalamnya kira-kira tiga puluh tujuh meter.
Sesudah berlayar sedikit lagi, mereka kembali mengukur kedalaman dan
ternyata laut di tempat itu dalamnya hanya dua puluh tujuh meter.‡
29Karena takut kalau-kalau kapal terkandas pada batu karang, jadi mereka
menurunkan empat jangkar dari belakang kapal supaya kapal maju pelan-
pelan, lalu mereka berdoa semoga hari cepat pagi. 30Tetapi pada waktu itu
para anak buah kapal menurunkan perahu kecil untuk melarikan diri dari
kapal itu. Mereka menipu kami dengan berpura-pura bahwa mereka mau
menurunkan beberapa jangkar dari depan kapal. 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.”

† 27:27 LautAdriaBagianLaut Tengahdi antaranegeri Yunani dan Italia. ‡ 27:28 tigapuluh tujuh
meter … dua puluh tujuhmeter Secara harfiah, “dua puluh orgula … lima belas orgula.”
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32 Jadi, tentara-tentara itumemotong tali-tali yangmengikat perahu itu dan
membiarkannya jatuh dan hanyut terbawa ombak.

33 Menjelang pagi, Paulus mendesak kami semua untuk makan dengan
berkata, “Sudah empat belas hari kita tidak makan apa-apa karena me-
nunggu dengan kuatir. 34 Karena itu, saya menasihatkan kalian masing-
masing untuk makan sekarang, supaya mendapat kekuatan untuk menye-
lamatkan diri. Tidak seorang pun dari antara kalian yang akan binasa.
Bahkan sehelai rambut di kepala kita pun tidak akan ada yang hilang.”
35Sesudah dia berkata demikian, diamengambil roti danmengucap syukur
kepada Allah atas roti itu di hadapan semua orang. Lalu dia menyobek-
nyobek roti itu, mengambil sebagian danmulai makan. 36Lalu kami semua
menjadi bersemangat lagi dan ikutmakan roti itu bersama Paulus. 37 (Kami
yang ada di dalam kapal itu berjumlah dua ratus tujuh puluh enam orang.)
38 Sesudah kami semua makan secukupnya, 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, mereka memutuskan untuk mencoba mendaratkan kapal di pantai
itu. 40 Jadi mereka memotong tali-tali jangkar dan membiarkan jangkar itu
tenggelam ke dalam laut. Pada waktu itu juga, mereka melepaskan tali-
tali yangmengikat alat kemudi kapal, lalumerekamenaikkan layar supaya
angin meniup kapal itu menuju ke pantai. 41 Tetapi di suatu tempat di
mana dasar laut tidak dalam, kapal itumenabrak pasir sehingga terkandas.
Bagian depan kapal itu terbentur dengan sangat keras ke pasir sehingga
tidakbisa bergerak sama sekali, sedangkanbagianbelakang kapal itumulai
hancur karena dihantam oleh ombak.

42 Pada waktu itu, tentara-tentara berencana untuk membunuh semua
tahanan, supaya tidak ada yang berenang ke darat dan tidak ada yang
melarikan diri. 43 Tetapi Yulius mau menyelamatkan Paulus. Jadi dia
melarang mereka danmemerintahkan supaya mereka yang bisa berenang
lebihduluan terjunke lautdanberenangkedaratan. 44Danpenumpang lain
yang tidak bisa berenang disuruh untuk berpegangan pada papan-papan
atau pecahan-pecahan lain kapal itu. Dengan cara seperti itu, semua orang
sampai di pantai dengan selamat.

28
Paulus di pulauMalta

1Sesudah kami tiba di daratan dengan selamat, kami baru diberitahukan
oleh penduduk di situ bahwa pulau itu bernamaMalta. 2Orang-orang yang
tinggal di pulau itu menerima dan menolong kami dengan sangat baik.
Mereka menyalakan api untuk menghangatkan badan kami, karena hujan
masih turun dan cuaca sangat dingin.

3 Tetapi ketika Paulus sudah mengumpulkan cabang-cabang kayu dan
meletakkannya di atas api, seekor ular beracun yang bersembunyi di dalam
kayu itu keluar karena panasnya api, lalu menggigit dan tergantung di tan-
gan Paulus. 4 Ketika para penduduk melihat kejadian itu, mereka berkata
satu sama lain, “Pasti orang ini seorang pembunuh, karena walaupun dia
sudah selamat dari bahaya laut, tetapi dewi Keadilan* tidak membiarkan
* 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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dia hidup.” 5 Tetapi Paulus menggoyangkan tangannya sehingga ular
itu terlepas dan jatuh ke dalam api, dan dia tidak merasa sakit apa-apa.
6Memangpendudukdi situmenyangkabahwa tanganPaulus akanmenjadi
bengkak atau tiba-tiba putus napasnya dan terjatuh. Tetapi sesudah cukup
lamamenunggu dan tidakmelihat sesuatu yang terjadi kepadanya, mereka
berubah pikiran dan berkata, “Wah, pasti orang ini adalah dewa!”

7 Tidak jauh dari tempat itu terdapat tanah milik gubernur pulau itu,
namanya Publius. Diamengundang danmenerima kami di rumahnya, dan
dia sangat baik kepada kami sewaktu kami bertamu di situ. Kami tinggal
bersama dia selama tiga hari. 8 Pada waktu itu, bapaknya Publius sedang
terbaring di tempat tidur karena demam dan diare. Lalu Paulus pergi
melihat dia, dan ketika Paulus berdoa sambil meletakkan kedua tangannya
ke atas dia, orang itu pun langsung sembuh. 9 Sesudah hal itu terjadi,
semua orang sakit yang lain di pulau itu datang kepada Paulus, danmereka
pun mengalami kesembuhan ilahi. 10-11 Karena hal itu, mereka sangat
menghormati kami. Sesudah tiga bulan di sana, tiba waktunya untuk kami
melanjutkan perjalanan, merekamenyediakan semua kebutuhan kami.

Paulus berlayar dariMaltamenuju Roma
Sesudah itu, kami berangkat lagi dengan sebuah kapal yang berasal dari

Aleksandria, yang selama musim dingin berada di pulau itu. Di bagian
depan kapal itu diukir lambang Dewa Kembar.† 12 Lalu kami tiba di kota
Sirakusa (di pulau Sicilia) dan tinggal di sana selama tiga hari. 13Dari situ
kami berlayar ke seberangdan tiba di kota Regium (di ujung provinsi Italia).
Dan besoknya angin dari selatan bertiup, sehingga kami bisa berlayar ke
utara dan sampai ke kota Puteoli pada hari berikutnya. 14Di kota itu kami
bertemu dengan beberapa orang saudara seiman, dan mereka meminta
kami menginap di rumah mereka selama tujuh hari. Kemudian kami
melanjutkan perjalanan dan tiba di Roma. 15 Saudara-saudari seiman di
kota Roma sudah mendengar berita bahwa kami dalam perjalanan ke kota
itu. Dan mereka datang menemui kami di dua kampung yang bernama
Pasar Apius dan Tiga Tempat Penginapan.‡ Ketika Paulus melihat mereka,
dia bersyukur kepada Allah dan hatinya dikuatkan.

Paulus di Roma
16 Sesudah kami tiba di Roma, pemimpin di sana memberi izin kepada

Paulus untuk tinggal sendiri, dan seorang tentara disuruh untuk menjaga
dia.

17 Sesudah tiga hari, Paulus mengundang para pemimpin orang Yahudi
yang ada di Roma untuk menemui dia. Sesudah mereka berkumpul, dia
berkata kepada mereka, “Saudara-saudara, walaupun saya tidak berbuat
sesuatu yang melawan bangsa kita atau melanggar adat istiadat nenek
moyang kita, orang Yahudi menangkap saya di Yerusalem dan menyer-
ahkan saya ke dalam tangan para penguasa Roma. 18Ketika pejabat-pejabat
kerajaanRomasetempatmemeriksa saya,merekamaumembebaskansaya.
Karenamereka tidakmenemukan kesalahan apa pun dalam diri saya yang
membuat saya pantas dihukummati. 19Tetapi orang Yahudi sangatmenen-
tang kalau saya dibebaskan. Karena itu, saya terpaksa memohon supaya
perkara saya diajukan kepada raja agung. Tetapi saya tidak bermaksud
† 28:10-11 DewaKembarMaksudnyakeduapatungberhala yangbernamaKastordanPoluks—yaitu
dewakembaryangdisembaholehsebagiansukubangsayangbukanYahudi. ‡ 28:15 duakampung
… Pasar Apius tujuh puluh satu kilometer ke arah selatan Roma. Tiga Tempat Penginapan lima puluh
lima kilometer dari Roma.



Kisah 28:20 530 Kisah 28:31

untuk menyalahkan bangsa saya sendiri. 20 Karena itulah saya minta
bertemu dan berbicara dengan kalian. Karena sebenarnya, justru karena
keyakinan saya akan semua janji Allah kepada nenek moyang kita orang
Yahudi, saya diikat dengan rantai besi ini.”

21 Lalu mereka menjawab, “Kami belum menerima surat dari provinsi
Yudea tentang kamu. Dan juga belum ada orang Yahudi yang dari sana
datang membawa berita atau menceritakan bahwa kamu sudah berbuat
kejahatan. 22 Tetapi kami mau mendengar langsung dari Saudara tentang
keyakinanmu itu. Karena kami tahu bahwa dimana-mana orang berbicara
menentang aliranmu itu.”

23 Lalu mereka menentukan waktu untuk bertemu lagi dengan Paulus.
Dan pada hari itu lebih banyak orang datang berkumpul di rumah tempat
dia menginap. Lalu dari pagi sampai malam dia menjelaskan dan bersaksi
kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan dia mencoba meyakinkan
mereka untuk percaya kepada Yesus dengan menggunakan ayat-ayat
HukumMusadan tulisanparanabi. 24Adadari antaramerekayangmenjadi
percaya karena ajaran Paulus itu. Tetapi ada juga yang tidak percaya.
25Makamereka saling berdebat danmulai meninggalkan tempat itu ketika
Paulus mengakhiri dengan berkata seperti ini: “Memang tepat sekali apa
yang dikatakan oleh Roh Kudusmelalui Nabi Yesaya kepada nenekmoyang
kita! TUHAN berkata,
26 ‘Pergilah kepada bangsamu yang keras kepala itu dan sampaikanlah

berita ini:
Biarpun kalian terus mendengar berita dari Allah,

tetapi kalian tidak akan pernahmengerti.
Dan biarpun kalian terus melihat apa yang TUHAN sedang kerjakan,

tetapi kalian tetap tidak akan pernahmengerti apa yang terjadi.
27Karena hati bangsa ini sudah tidakmaumengerti lagi.

Telingamereka sudah tidakmaumendengar,
dan mata mereka tertutup rapat sehingga tidak bisa melihat apa yang
benar.

Tetapi seandainya pikiranmereka tidak tertutup,
mereka bisa sungguh-sungguhmelihat denganmatamereka,
mendengar dengan telingamereka,
danmengerti dengan pikiranmereka.

Kasihan sekali mereka tidakmungkin kembali kepada-Ku,
walaupun Aku bersedia menyembuhkanmereka.’✡

28-29 “Jadi, Saudara-saudara, karena kalian orang Yahudi tidak mau
mendengarkan berita keselamatan dari Allah itu, maka kalian harus tahu
bahwaAllah sekarang sudahmengirim berita itu kepada orang yang bukan
Yahudi. Danmereka pun sedangmenerima berita itu.”§

30 Lalu selama dua tahun penuh Paulus tinggal di rumah yang dia sewa
sendiri, dan dia menerima semua orang yang datang untuk mengunjungi
dia. 31 Dengan penuh keberanian dan tanpa dihalangi oleh siapa pun, dia
memberitakan tentang kerajaanAllah danmengajar tentang Tuhan Yesus—
yaitu Kristus* yang dijanjikan Allah.

✡ 28:27 Yes. 6:9-10 § 28:28-29 Ayat 29 Beberapa salinan kuno menambah kata-kata ini— yang
kemudian dihitung sebagai ayat 29: “Sesudah Paulus berkata demikian, orang-orang Yahudi itu pun
pergi sambil masih saling berdebat karena sangat berbeda pendapat.” * 28:31 Kristus Lihat
catatan di Kis. 2:36.
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Surat Paulus kepada jemaat Roma
1Kepada yang kekasih saudara-saudari saya seiman di Roma:
Salam dari Paulus, hamba Kristus Yesus. Allah sudah memanggil saya

menjadi seorang rasul, dengan tugas untuk memberitakan Kabar Baik dari
Allah kepada semua orang.

2Pada zaman dulu,melalui nubuatan para nabi yang tertulis dalamKitab
Suci, Allah sudah berjanji untuk menyampaikan Kabar Baik itu kepada
kita. 3-4Kabar Baik itu menjelaskan tentang Anak Allah dan Penguasa kita,
Kristus Yesus. Dia layak disebut Anak Allah karena kedua hal ini: Pertama,
sebagai manusia, Dia lahir dari keturunan Daud.* Kedua, dengan kuasa
yang luar biasa Yesus sudah terbukti sebagai Anak Allah. Hal itu terjadi
waktu Roh Kudusmenghidupkan Dia kembali dari antara orangmati.

5 Melalui kebaikan hati Kristus, saya sudah menerima pelayanan is-
timewa dari Allah untuk menjadi rasul Kristus. Saya— seperti para rasul
yang lain, bertugas menuntun orang-orang dari segala bangsa supaya per-
caya dan taat kepada Kristus. 6Dan kalian yang di Roma juga termasuk di
antaramereka yang dipanggil untukmenjadi milik Kristus Yesus.

7 Saya menulis surat ini kepada kalian Saudara-saudari di Roma, yang
dikasihi Allah, yang dipanggil menjadi orang-orang kudus-Nya.
Doa saya, AllahBapadanPenguasakitaKristusYesus akan selalubaikhati

kepada kalianmasing-masing danmenjagamu supaya kamu hidup dengan
tenang dalam perlindungan Bapa dan Penguasa kita.

Keinginan Paulus untukmemberitakan Kabar Baik di ibukota Roma
8Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat bersyukur

kepada Allah— yang saya sembah melalui Kristus Yesus, karena kalian
sudah percaya kepada Kristus. Di mana-mana di seluruh dunia orang-
orang menceritakan bahwa kalian yang di Roma sangat percaya kepada
Dia. 9 Jadi saya terus-menerus mendoakan kalian. Dan Saksi saya adalah
Allah yang saya layani dengan segenap hati dengan cara memberitakan
Kabar Baik tentang Anak-Nya. 10 Saya sudah lama berdoa dan memohon
dengan sangat supaya Allahmengizinkan sayamengunjungi kalian. 11Saya
ingin bertemu dengan kalian untuk membagikan berkat rohani yang bisa
menguatkan kalian. 12Maksud saya, waktu saya bersama kalian, kita bisa
saling menguatkan supaya lebih percaya kepada Kristus.

13 Saudara-saudari, saya mau supaya kalian tahu bahwa saya sudah
berkali-kali berencana untuk mengunjungi kalian, tetapi sampai sekarang
selalu ada halangan. Sayamau datang supaya nanti di antara kalian peker-
jaan pelayanan saya terus berhasil dengan baik— sebagaimana saya sudah
berhasil di antara orang yang bukan Yahudi di tempat lain. 14Karena saya
merasawajibmelayani semua orang— baik orang Yunani yangmempunyai
bahasadanbudayayang tinggimaupunorangyang terbelakang, baik orang
yang berpendidikan maupun yang belum berpendidikan. 15Karena itulah

* 1:3-4 keturunanDaudRaja-raja Israel semuadisebut ‘anak-anakDaud’. Sebagai pemimpinbangsa
Israel, raja juga disebut ‘anak Allah’— dengan huruf kecil untuk ‘anak’. Dalam Mzm. 2. Allah juga
pernah menyebut semua bangsa Israel sebagai ‘anak’-Nya. (Kel. 4:23; Hos. 11:2) Dalam Perjanjian
Baru, ‘anak Daud’ juga dimengerti sebagai nama lain untuk ‘Mesias’ atau Raja Penyelamat yang
dijanjikan.
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saya juga mau memberitakan Kabar Baik kepada kalian yang tinggal di
Roma.

Tema surat ini
16 Saya bangga sekali akan Kabar Baik itu, karena Allah bekerja melalui

kabar yang penuh kuasa itu untuk menyelamatkan setiap orang yang per-
caya penuh kepadanya— baik orang Yahudi maupun yang bukan Yahudi.†
17Karena kabar itu menyatakan bagaimana Allah membenarkan manusia
di hadapan-Nya— yaitu hanya karena percaya saja.‡ Hal itu sesuai dengan
yang tertulis dalamFirmanAllah, “Orang yang dianggap benar oleh TUHAN
akan hidup untuk selama-lamanya karena percaya penuh kepada-Nya.”✡

Semuamanusia layak dihukum oleh Allah
18Kabar Baik itu penting karena kemarahan Allah terhadap semua dosa

dan kejahatan manusia sudah mulai dinyatakan dari surga. Karena dosa
dan kejahatan itu menjadi penghalang bagi manusia untuk mengenal
ajaran yang benar dari Allah. 19Apa yang harus diketahui manusia tentang
Allah sudah jelas sekali, karena Dia sendiri yang sudahmenyatakan hal itu
kepadamanusia.

20Karena sejak penciptaan dunia, sifat-sifat-Nya sebagai Allah sudah ter-
lihat dengan jelas melalui segala sesuatu yang sudah diciptakan-Nya. Dan
oleh karena itu kita mengerti hal-hal yang tidak bisa dilihat dengan mata
tentang Dia— yaitu keadaan-Nya sebagai Allah dan bahwa Dia mempunyai
kuasa untuk selama-lamanya. Jadi tidak ada alasan apa pun bagi manusia
untuk tidak mengenal Allah. 21 Biarpun mereka mengenal Dia seperti itu,
tetapi mereka tidak memuliakan-Nya sebagai Allah dan tidak bersyukur
kepada-Nya, sehingga mereka memikirkan hal-hal yang sia-sia dan bodoh,
dan pikiran mereka menjadi penuh dengan kegelapan. 22Mereka berkata
bahwa mereka bijaksana, tetapi ternyata mereka bodoh. 23Mereka meno-
lak untuk memuliakan Allah— seperti yang seharusnya kita lakukan ter-
hadapDiayanghidupselama-lamanya. Merekamalahmenyembahpatung-
patung berhala yangmereka buat sendiri dalam bentukmakhluk yang bisa
mati— yaitu dalam bentuk manusia, burung-burung, binatang-binatang
berkaki empat, dan binatang-binatangmenjalar.

24 Oleh karena itu, Allah lepas tangan dan membiarkan mereka diper-
budak oleh keinginan-keinginan mereka yang jahat. Dan akibatnya,
mereka saling menajiskan tubuh mereka dengan melakukan hal-hal yang
memalukan. 25 Meskipun mereka tahu hal-hal yang benar tentang Allah,
mereka memilih untuk percaya kepada yang salah. Daripada menyembah
† 1:16 baik orang Yahudi maupun … Secara harfiah, “pertama-tama kepada orang Yahudi maupun
orang Yunani.” Frasa yang sama digunakan dua kali lagi di 2:9 dan 10. Dengan kata ‘pertama-tama’,
Paulus tidak bermaksud bahwa orang-orang dari bangsa Yahudimempunyai kedudukan lebih tinggi
dalam pandangan TUHAN dari orang-orang dari suku lain. (Hal itu dapat dilihat dengan jelas di
2:11 yang menuliskan, “karena Allah tidak membeda-bedakan orang.” Bandingkan juga dengan
Roma 3:9 dan 10:12.) Ternyata Paulus menggunakan frasa ini untuk menunjukkan bahwa hal-hal
yang dibicarakan dalam ketiga ayat tersebut seharusnya lebih cepat diakui oleh orang-orang Yahudi
karena sejarah dan kebudayaan mereka, dan karena mereka sudah mengenal Firman Allah dalam
Perjanjian Lama. Dalam ketiga ayat tersebut, Paulusmenggunakan kata ‘Yunani’ dengan arti ‘semua
bangsa lain yang bukan Yahudi’, karena pada waktu Paulus menulis surat ini, kebudayaan dan
bahasa Yunani sudah tersebar ke seluruh suku dan bangsa dalam kerajaan Roma. ‡ 1:17 hanya
karena percaya saja Secara harfiah, “dari iman kepada iman.” Frasa ini dalambahasa Yunani adalah
idiom, bisa juga diterjemahkan, “yang terjadi semata-mata hanya karena percaya— bahkan semakin
yakin akan kabar itu.” ✡ 1:17 Hab. 2:4; Gal. 3:11; Ibr. 10:38
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danmelayani Dia yang menciptakan segala sesuatu, mereka lebih memilih
untuk menyembah kepada ciptaan-Nya. Padahal hanya Dialah yang layak
dipuji untuk selama-lamanya! Amin.

26Karena manusia seperti itu, maka Allah membiarkanmereka diperbu-
dak oleh keinginan-keinginan mereka yang memalukan. Salah satu con-
tohnya, beberapa perempuan melakukan hubungan seks dengan sesama
perempuan, padahalperbuatanyangseperti itu tidakwajardanseharusnya
tidak boleh dilakukan. 27 Begitu juga dengan laki-laki. Mereka mulai
merasa bosan berhubungan seks yangwajar dengan perempuan, dan ingin
melakukan hal-hal yang memalukan dengan berhubungan seks dengan
sesama laki-laki. Karena itu, mereka menerima hukuman Allah di dalam
diri mereka sesuai dengan cara hidupmereka yangmemalukan itu.

28Ternyatamanusiamerasa tidak perlu lagimengenal Allah. Oleh karena
itu Allah lepas tangan lagi dan membiarkan mereka diperbudak oleh piki-
ran mereka yang sia-sia, sehingga manusia semakin melakukan apa yang
seharusnya tidak boleh mereka lakukan. 29 Jadi hati mereka dikuasai oleh
segala macam dosa, termasuk pikiran jahat, mementingkan diri sendiri,
dan membenci. Pikiran mereka penuh dengan iri hati, ingin membunuh,
berkelahi, menipu, dan menyimpan dendam. Mereka membawa cerita
palsu tentang orang lain 30 dan saling menjelekkan. Mereka benci kepada
Allah. Dan mereka terlalu kasar, congkak, dan menyombongkan diri.
Mereka pintar memikirkan cara-cara baru untuk melakukan kejahatan,
dan tidak taat kepada orang tua. 31Mereka bodoh, tidakmenepati janji-janji
mereka, dan tidak tahu menunjukkan kebaikan dan belas kasihan kepada
orang lain. 32Mereka sudah tahu Hukum Allah yang mengatakan bahwa
orang yang hidup seperti itu pantas dihukum mati. Tetapi mereka terus
saja hidup dalam kejahatan, dan memuji orang lain yang juga melakukan
kejahatan.

2
Janganmenganggap diri lebih baik dari orang lain

1 Jadi, Saudara-saudariku, kalau kamu menganggap bahwa kamu bisa
menghakimi orang lain, berarti kamu salah. Kamu juga bersalah karena
berbuat dosa. Tidak pantas kamu menghakimi sesamamu, karena kamu
juga melakukan kejahatan yang sama seperti dia. Jadi, setiap kali kamu
menghakimi orang lain, hal itu sama seperti kamu meminta Allah men-
jatuhkan hukuman bagi dirimu sendiri. 2Kita semua tahu bahwa Allah adil
waktu Dia menjatuhkan hukuman bagi orang yang tidak jujur seperti itu.
3 Kalau kamu menunjukkan kesalahan orang yang melakukan kejahatan,
sedangkan kamu sendiri melakukan kejahatan yang sama seperti dia,
apakah kamumenganggap bahwa kamu bisamelarikan diri dari hukuman
Allah? 4 Padahal Allah sangat baik dan sabar kepadamu. Allah sudah me-
nunggumu untuk bertobat, tetapi kamu tidak peduli akan semua kebaikan-
Nya. Kamu harus mengerti bahwa kebaikan hati-Nya yang ditunjukkan-
Nya kepadamu adalah untukmembimbingmu supaya kamu bertobat.

5 Tetapi kamu mengeraskan hatimu dan tidak mau bertobat. Tidak
tahukah kamu bahwa kamu sedang menjatuhkan hukuman yang lebih
berat bagi dirimu sendiri?! Pada hari Allah menyatakan kemarahan-
Nya, semua orang akan melihat bahwa hukuman Allah itu adil! 6 Karena
Allah akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. 7Kepada
orang-orang yangmencari hidup yang selama-lamanya— yang selalu tekun
berbuat baik, dan yang hidupnya menjadi kesaksian bagi banyak orang
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sehingga membawa pujian dan hormat kepada Allah, akan diberi-Nya
hidup yang selama-lamanya. 8 Tetapi kepada orang-orang yang mencari
hormat bagi dirinya sendiri, menolak mengikuti ajaran yang benar, dan
senang mengikuti yang jahat, akan dihukum-Nya dengan sangat marah.
9Allah akan memberikan kesusahan dan penderitaan kepada setiap orang
yang berbuat jahat— baik kepada orang Yahudimaupun kepada orang yang
bukan Yahudi. 10 Tetapi setiap orang yang berbuat baik akan diberkati-
Nya supaya mereka dipuji, dihormati, dan merasa tenang— baik itu orang
Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi, 11karena Allah tidakmembeda-
bedakan orang.

12 Jadi, orang-orang yang sudah mengetahui Hukum Taurat dan melang-
garnya sama saja dengan orang yang belum pernah mendengar tentang
hukum itu dan melakukan dosa. Orang yang berdosa yang belum menge-
tahui Hukum Taurat akan dibinasakan. Begitu juga, orang yang sudah
mengetahui Hukum Taurat dan melakukan dosa akan diadili menurut
hukum itu. 13Karena bukan orang yang hanya mengetahui Hukum Taurat
yang dianggap benar di mata Allah. Tetapi yang akan dinyatakan benar
di hadapan-Nya adalah orang-orang yang melakukan aturan-aturan yang
terdapat dalam Hukum Taurat itu. 14 Memang orang yang bukan Yahudi
tidakmewarisiHukumTauratdaripendahulumereka. Tetapikalaumereka
hidup sesuai dengan Hukum Taurat, maka mereka sudah menunjukkan
bahwa aturan-aturan Allah sudah ada dalam hati mereka. 15Mereka me-
nunjukkan bahwa cara hidup yang ditetapkan Allah untuk manusia sudah
ada dalam hati mereka. Dan setiap saat hati nurani mereka membantu
mereka untuk membedakan apakah mereka melakukan yang benar atau
salah.* 16 Jadi, Allah akan mengadili semua orang sesuai dengan hati
nurani mereka masing-masing. Dan hal itu akan terjadi pada waktu Dia
menghakimi setiap manusia sesuai dengan pikiran-pikiran yang mereka
rahasiakan di dalam hati mereka. Penghakiman yang adil itu akan terjadi
melalui Kristus Yesus. Hal itulah yang saya beritakan di dalam Kabar Baik
yang Allah berikan kepada saya.

Orang Yahudi dan aturan-aturanHukumTaurat
17 Tetapi bagaimana dengan kalian yang keturunan Yahudi?— termasuk

sayasendiri. KitamerasabanggakarenakitaketurunanYahudi, danmerasa
bahwa kita sendirilah yang paling dekat dengan Allah karena mewarisi
Hukum Taurat. 18Kita tahu apa yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan
dan kita bisa mengerti apa yang terbaik dalam setiap situasi karena kita
sudahmendalamiHukumTaurat. 19Kita berpikir bahwakita layakmenjadi
guru bagi orang yang bukan Yahudi yang tidak mengetahui jalan yang
benar. Dan kita pikir bahwa kita seperti terang yang menerangi mereka
yangberadadidalamkegelapan. 20Kitamerasadiri kita sudahpantasuntuk
menjadi guru kepada orang-orang yang kurang bijaksana dan yang baru
mulai menerima ajaran benar. Karena sudahmemiliki Hukum Taurat, kita
pikir bahwa kita sudah menguasai sumber pengetahuan dan ajaran benar
yang ada di dalamnya. 21Nah, siapa di antara kita yang maumenjadi guru,
kenapa kamu tidak mengajari dirimu sendiri? Kamu melarang orang lain
untuk mencuri, tetapi kamu sendiri masih mencuri. 22 Dalam ajaranmu
kamu melarang orang lain berzina, tetapi kamu sendiri berzina. Atau
kamumembenci penyembahanberhala, tetapi kamu sendirimencuri harta
* 2:15 Dan setiap… atau yang benar Kalimat ini bisa diterjemahkan, “Danwaktumereka berdiskusi
tentang perbuatan orang, mereka memuji perbuatan yang benar dan menyalahkan orang yang
berbuat jahat.”
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benda dari rumah berhala milik orang lain. 23 Jadi, walaupun kita bangga
karenamemilikiHukumTaurat, tetapi lewatperbuatankita, kitamelanggar
hukum itu. Dan oleh karena itu nama Allah sering dihina oleh orang lain!
24Maka terjadilah seperti yang tertulis dalamKitab Suci, “Karena kesalahan
yang dilakukan oleh kita (orang Yahudi), orang-orang dari bangsa lain
menghina nama Allah.”✡

25Nah, kita semua orang Yahudi sudah disunat. Jadi, kalau kita menaati
Hukum Taurat, sunat kita itu sudah cocok dan berguna. Tetapi kalau kita
melanggar Hukum Taurat, berarti di hadapan Allah kita sama saja dengan
orang yang bukan Yahudi dan sunat kita itu sama sekali tidak ada artinya!
26 Sedangkan kalau orang-orang yang tidak bersunat taat kepada tuntutan
Hukum Taurat, berarti Allah akan menganggap mereka seperti sudah dis-
unat. 27 Seharusnya kita orang Yahudi malu terhadapmereka! Kita disunat
dan memiliki Hukum Taurat secara tertulis, tetapi masih terus melanggar
hukum itu. Mereka yang menaati maksud Hukum Taurat walaupun tidak
mewarisi adat sunat dari pendahulu mereka akan menunjukkan bahwa
kita bersalah.

28 Di hadapan Allah, orang Yahudi yang sejati bukan saja karena lahir
dari keturunan Yahudi. Dan inti dari sunat itu bukanlah hanya tanda yang
dibuat pada tubuh.

29 Tetapi orang yang layak disebut Yahudi sejati adalah orang yang
sungguh-sungguh Yahudi di dalam hatinya. Dan di hadapan Allah orang
yang sungguh-sungguh disunat adalah orang yang hatinya sudah diper-
barui oleh Roh Kudus. Sunat yang sedemikian bukan hanya sekedar
memenuhi aturan hukum yang tertulis. Orang-orang seperti itulah yang
menerima pujian— bukan dari manusia, tetapi dari Allah.

3
1 Jadi, pasti ada orang Yahudi yang akan bertanya, “Kalau begitu, apakah

kita orang Yahudi masih lebih baik di mata Allah daripada orang yang
bukan Yahudi? Apakah Allah menganggap kita lebih baik karena kita
sudah disunat?” 2 Tentu saja kita orang Yahudi— termasuk saya sendiri,
memiliki banyak kebiasaan yang bisa menolong kita taat kepada Allah.
Tetapi hal yang paling penting adalah bahwa Allah sudah mempercayakan
janji-janji-Nya kepada kita. 3 Apakah menjadi masalah kalau ada orang
Yahudi yang tidak setia kepada Allah? Apakah hal itu membuat Allah
juga tidak menepati janji-Nya? 4 Tidak! Allah akan tetap melakukan apa
yang sesuai dengan janji-Nya, walaupun setiap orang ternyata pembohong.
Seperti tertulis dalam Kitab Suci waktu seseorang berkata kepada Allah,
“Engkau akan terbukti benar dalam semua perkataan-Mu,

dan Engkau akanmenang terhadapmereka yang berkata
bahwa Engkau sudah berbuat salah.”✡

5 Tetapi kadang-kadang ada di antara kita orang Yahudi* yang berkata,
“Kita ini bangsa pilihan Allah, jadi kenapa Allah bisa marah kepada kita
kalau kita berbuat dosa? Bukankah hal itu masih memuliakan Allah?—
karena dosa kita itu menunjukkan bahwa Dia baik hati dan setia kepada
janji-janji-Nya. Kalau begitu Allah seharusnya tidak boleh membinasakan
kita karena dosa kita itu.” Tetapi hal itu hanya pikiran manusia saja 6 dan
sama sekali salah! Kalau Allah tidak adil kepada semuamanusia, maka Dia
tidak bisa menghakimi dunia ini.

✡ 2:24 Yes. 52:5; Yeh. 36:20-23 ✡ 3:4 Mzm. 51:6 * 3:5 orang Yahudi Secara harfiah, “orang
yang bersunat.”
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7 Tetapi orang bisa saja berkata, “Misalnya, kalau saya berdosa den-
gan menipu orang, hal itu hanya akan membuat lebih jelas bahwa Allah
selalu benar. Bukankah hal itu masih memuliakan Allah? Jadi, Allah
tidak memperlakukan saya dengan adil kalau Dia menjatuhkan hukuman
atas saya karena dosa itu.” 8 Tetapi hal itu sama saja dengan berkata,
“Biarlah kita melakukan kejahatan supaya terjadi kebaikan.” Ada orang
yangmenyebarkan cerita palsu bahwa kamimengajarkan yang seperti itu.
Orang yang berkata seperti itu sudah sepantasnya menerima hukuman
Allah!

Semuamanusia berdosa
9ApakahkitaorangYahudi lebihbaikdaripadaorangyangbukanYahudi?

Tidak! Kami sudah sampaikan bahwa semua orang— baik orang Yahudi
maupun orang yang bukan Yahudi, sudah dikuasai oleh keinginan untuk
berbuat dosa. 10 Seperti yang tertulis dalam Kitab Suci,
“Orang yang hidupnya benar tidak ada—

seorang pun tidak!
11Tidak ada orang yang hidup dengan bijaksana.

Tidak ada orang yang sungguh-sungguh hidup untuk menyenangkan
hati Allah.

12 Semua orang sudah berbalik dari Allah,
dan semua orang hidup dengan sia-sia di mata Allah.

Tidak ada orang yang berbuat baik.
Sama sekali tidak ada!”✡

13 “Orang-orang lain mati karena kata-kata jahat yang keluar dari mulut
mereka.

Merekamenggunakan lidahmereka hanya untuk berbohong.”✡
“Perkataanmereka seperti racun ular,”✡
14 “mulut mereka penuh dengan kutuk dan kepahitan.”✡
15 “Mereka selalu siapmenyakiti danmembunuh.

16Kemana saja mereka pergi,
merekamembuat kehancuran dan kesusahan.

17Mereka tidak tahu bagaimana hidup damai dengan sesama.”✡
18 “Mereka tidak takut dan tidak hormat kepada Allah.”✡

19Semua kutipan dari kitabHukumTaurat itu tidakmenuduh orang yang
bukan Yahudi saja, melainkan menuduh orang Yahudi juga— yaitu bangsa
yangmewarisiHukumTaurat itu! Ayat-ayat itumenunjukkanbahwa setiap
orang dari suku mana pun tidak punya alasan untuk membenarkan diri di
hadapanAllah, danpantas dihukumolehAllah. 20Karena tidak ada seorang
pun yang akan dibenarkan di hadapan Allah dengan melakukan Hukum
Taurat. Tetapi Hukum Taurat selalu menunjukkan dosa-dosa kita.

Bagaimanamanusia dibenarkan di hadapan Allah
21 Tetapi Allah sudah menyatakan cara baru supaya manusia bisa

dibenarkan di hadapan-Nya. Cara untuk dibenarkan ini bukan
berdasarkanHukumTaurat, tetapi HukumTaurat dan perkataan para nabi
sudahmenyaksikan tentang hal itu. 22Caranya adalah Allahmembenarkan
setiap orang hanya melalui percaya penuh kepada Kristus Yesus. Allah
melakukan hal itu untuk semua orang yang percaya kepada Kristus, karena
semua bangsa mempunyai kebutuhan rohani yang sama. 23Karena semua
orang sudah berbuat dosa dan tidak layak menikmati kemuliaan Allah.
✡ 3:12 Mzm. 14:1-3 ✡ 3:13 Mzm. 5:10 ✡ 3:13 Mzm. 140:4 ✡ 3:14 Mzm. 10:7 ✡ 3:17 Yes.
59:7-8 ✡ 3:18 Mzm. 36:2
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24Tetapi sekarangkitadibenarkandihadapanAllahhanyakarenakebaikan
hati-Nya! Dan hal itu diberikan secara cuma-cuma melalui Kristus Yesus,
yang menebus dan membebaskan kita dari hukuman dosa kita masing-
masing. 25 Allah sudah mengutus Yesus untuk membuka jalan itu, supaya
setiap orang yang percaya penuh kepada Yesus, dosanya diampuni dan
Allah tidak marah lagi kepadanya. Pengampunan itu berdasarkan darah
Yesus waktu Dia mati untuk kita. Dengan demikian, Allah menunjukkan
bahwa Dia selalu melakukan yang benar dan adil. Di masa lalu, Allah
tetap sabar dan tidak membinasakan manusia karena dosa-dosa mereka.
26Karena padawaktu itu, Allah sudahmerencanakan untukmembenarkan
manusia melalui Yesus. Dan sekarang Allah juga melakukan yang benar
dan adil ketika Dia membenarkan orang berdosa karena mereka percaya
kepada Yesus.

27 Jadi tidak ada lagi alasan bagi salah satu bangsa untukmembanggakan
diri dengan berkata bahwa Allah lebih berkenan kepada mereka daripada
bangsa lain. Kenapa? Karena kita dibenarkan hanya karena percaya
penuh kepada apa yang Yesus perbuat— bukan karena hasil usaha kita
dalam menaati Hukum Taurat! 28 Jadi kita boleh berkata begini: Kita
dibenarkan Allah bukan karena kita menaati Hukum Taurat, tetapi karena
kita percaya penuh kepada Yesus. 29Kalau tidak begitu, kita orang Yahudi
bisa saja berkata bahwa Allah hanya peduli kepada orang Yahudi. Tetapi
yang sebenarnya, semua bangsa adalah kepunyaan Allah. 30Karena hanya
ada satu Allah. Dialah yang membenarkan orang Yahudi† di hadapan-Nya
karena mereka percaya kepada Yesus. Dan Dia juga yang membenarkan
orang yang bukan Yahudi di hadapan-Nya juga karena mereka percaya
kepada Yesus. 31 Tentu orang-orang akan bertanya, “Apakah ini berarti
bahwa Hukum Taurat tidak perlu diperhatikan lagi karena sekarang kita
lebih mengutamakan percaya kepada Yesus?” Tentu tidak! Sesungguhnya
melalui percaya kepada Yesus kita taat kepadamaksud Hukum Taurat!

4
Teladan Abraham

1 Jadi, apakah yang bisa kita katakan tentang Abraham?— nenek moyang
setiap kita yang berasal dari Yahudi. 2 Kalau Abraham menjadi benar di
hadapanAllah karenahal-hal baik yangdia perbuat, diamempunyai alasan
untuk membanggakan diri bahwa dia lebih baik dari orang lain. Tetapi
di hadapan Allah, Abraham tidak boleh membanggakan diri seperti itu.
3Karena inilah yang dikatakan Kitab Suci tentang dia:
“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 yangwajib
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 Allah memperhatikan perbuatan-perbuatan
baik yang dilakukan oleh orang itu. Daud berkata,
† 3:30 orang Yahudi Secara harfiah, “orang yang bersunat.” Dan dalam ayat ini, “orang yang bukan
Yahudi,” secara harfiah, “orang yang tidak bersunat.” ✡ 4:3 Kej. 15:6
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7 “Sungguh diberkati Allah orang yang pelanggaran dan dosa-dosanya di-
ampuni!

8Sungguh diberkati Allah orang yang dosa-dosanya tidak lagi dihitung-
hitung!”✡

9Apakah berkat itu hanya untuk orang Yahudi saja?— yaitu bangsa yang
bersunat. Atau apakah termasuk juga orang dari bangsa lain? Sudah
jelas bahwa Abraham percaya penuh kepada janji Allah, dan karena itulah
Allah menerima dia sebagai orang yang hidupnya benar. 10 Kapan hal itu
terjadi? Apakah sebelum atau sesudah dia disunat? Ya, itu terjadi sebelum
dia disunat. 11 Abraham diterima oleh Allah sebagai orang benar, lalu dia
disunat sebagai tanda bahwa dia diterima Allah. Dengan begitu jelaslah
bahwa Abraham adalah bapak semua orang percaya yang walaupun tidak
disunat. Melalui percaya penuh kepada janji Allah, mereka juga diterima
oleh Allah sebagai orang yang hidupnya benar. 12Dan Abraham juga bapak
dari orang yang disunat. Tetapi bukan karena sunat itu Abraham menjadi
bapak mereka. Dia menjadi bapak mereka hanya kalau mereka percaya
seperti Abraham percaya sebelum dia disunat.

Kitamenerima janji Allahmelalui percaya
13 Allah berjanji untuk memberikan dunia ini kepada Abraham dan ke-

turunannya. Perhatikanlah bahwa janji Allah bukan karena Abraham taat
kepada Hukum Taurat. Abraham menerima berkat itu karena dia percaya
penuh kepada janji Allah, lalu dia diterima oleh Allah sebagai orang yang
hidupnyabenar. 14Kalauhanya orang yangmelakukanHukumTaurat yang
diberkati Allah, berarti janji Allah kepada Abraham omong kosong saja.
Artinya juga sia-sialah kita percaya seperti Abraham percaya. 15 Hukum
Taurat tidak bisa membawa berkat, melainkan hanya bisa menyebabkan
kemarahanAllahwaktu kitamelanggarnya. Tetapi kalaupada zamanAbra-
ham tidak ada Hukum Taurat, berarti tidak ada peraturan yang dilanggar.

16 Jadi, kunci untuk dibenarkan di mata Allah adalah percaya penuh!
Orang-orang yang percaya penuh kepada-Nya akan menerima berkat dari
janji Allah seperti yang terjadi kepada Abraham. Allah mengatur seperti
itu supaya pembenaran sesuai dengan janji itu merupakan hadiah yang
diberikan secara cuma-cuma. Dan kalau janji itu adalah hadiah, artinya
semua keturunan Abraham pasti akan menerimanya. Janji itu bukan
hanyauntukketurunannyayanghidup sesuai denganHukumTaurat, tetapi
juga untuk keturunan yang percaya penuh seperti dia. Jadi di hadapan
Allah, secara rohani Abraham adalah nenek moyang kita semua. 17Hal itu
sesuai dengan yang tertulis dalam Kitab Suci tentang Abraham, “Aku akan
menjadikan engkau bapak dari banyak bangsa.”✡ Abraham mempercayai
perkataan Allah itu karena dia tahu bahwa Allah yang menghidupkan
orang mati. Dan dia percaya bahwa melalui perkataan-Nya saja, Allah
menciptakan hal-hal yang belum pernah ada, menjadi ada.

18 Pada waktu itu, tidak ada pengharapan bagi Abraham untuk mem-
punyai anak, tetapi Abraham terus berharap kepada Allah dan percaya
kepada janji itu. Hal itulah yang membuatnya menjadi bapak bagi banyak
bangsa, sama seperti yangdikatakanAllahkepadanya, “Keturunanmuakan
menjadi banyak sekali.”✡ 19 Saat itu Abraham sudah menyadari bahwa
dia sudah berumur hampir seratus tahun dan sudah terlalu tua untuk
menjadi bapak. Lagi pula, Sara sudah begitu lanjut usia sehingga tidak
bisa mempunyai anak. Biarpun begitu, sama sekali dia tidak meragukan
akan janji Allah. 20Abraham tidak setengah hati ketika dia percaya bahwa
✡ 4:8 Mzm. 32:1-2 ✡ 4:17 Kej. 17:5 ✡ 4:18 Kej. 15:5
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Allah bisa melakukan apa yang sudah Dia janjikan kepadanya. Dia sudah
mengambil keputusanuntukmenghormati 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.”✡ 23 Kata-kata, “diterima sebagai orang yang
hidupnya benar” tidak hanya tertulis tentang Abraham. 24 Kata-kata itu
juga tentang kita yang sudah diterima Allah sebagai orang yang hidupnya
benar— yaitu kita yang pada zaman ini percaya penuh kepada Allah, yaitu
Dia yang sudah menghidupkan kembali Tuhan kita Yesus dari kematian.
25Yesus sudah diserahkan sampaimati disalibkan karena pelanggaran kita,
dan sudah dihidupkan kembali dari kematian supaya kita bisa dibenarkan
di hadapan Allah.

5
Berdamai dan bersukacita di hadapan Allah

1 Oleh karena kita percaya penuh kepada janji Allah, kita sudah
dibenarkan di hadapan-Nya. Artinya kita sudah berdamai dengan Allah
melalui Tuhan kita Kristus Yesus! 2 Dengan keyakinan kita itu, Kristus
sudah membawa kita kepada kebaikan hati Allah, yang sekarang kita
nikmati. Dan kita sangat bersukacita karena kita mempunyai penghara-
pan untuk menikmati kemuliaan Allah. 3 Kita juga bersukacita karena
penderitaan yang kita alami. Kenapa kita bersukacita karena penderitaan
itu? Karena kita tahu bahwa penderitaan itu membuat kita menjadi lebih
sabar. 4Kesabaran itu membuat kita tahan uji. Dan tahan uji memberikan
pengharapankepadakita. 5Danpengharapan tidakpernahmengecewakan
kita karena Allah sudah mencurahkan kasih-Nya untuk mengisi hati kita.
Allah memberikan kasih-Nya kepada kita melalui Roh Kudus yang sudah
diberikan kepada kita.

6 Sebelumnya manusia sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa untuk
menjadi benar di hadapan Allah. Tetapi justru ketika kita dalam keadaan
seperti itu, Kristus mati bagi kita— yaitu kita yang selalu memusuhi Al-
lah. 7 Sangat sulit bagi seseorang mengurbankan dirinya sendiri untuk
menyelamatkan orang lain— sekalipun dia mengenal orang itu sebagai
orang jujur. Tetapi bisa saja seseorang mengurbankan dirinya dan mati
demimenyelamatkan sahabatnya. 8Tetapi Kristusmati bagi kita ketika kita
masih hidup sebagai orang berdosa yang memusuhi Allah. Dengan begitu,
Allah sudahmenunjukkan bahwa Dia sangat mengasihi kita.

9Olehkarena itu, sudahmenjadi sangat jelas: Karenakita sudahdijadikan
benar di hadapan Allah melalui darah Kristus, Allah pasti tidak marah
lagi kepada kita, dan akan menyelamatkan kita dari hukuman yang akan
Dia jatuhkan kepada semua orang yang berdosa. 10 Dan kita bisa yakin
akan hal itu! Karena kalau Anak Allah mati untuk kita waktu kita masih
memusuhi Allah, sudah lebih pasti lagi Yesus akan menyelamatkan kita
yangsekarangberdamaidenganAllahdarihukumanterakhir—yaituwaktu
Allah membinasakan semua orang jahat. Dan keselamatan kita itu lebih
pasti lagi karena Yesus— yang dulu mati untuk kita, sudah hidup kembali
dan terus menjaga kita! 11 Bukan hanya keselamatan yang membuat kita
sangat bersukacita sekarang. Tetapi kita juga bersukacita dan bangga
atas apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan kita— Kristus Yesus, sehingga
hubungan kita dengan Allahmenjadi baik kembali.

✡ 4:22 Kej. 5:6
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Adammewarisi kematian, tetapi Yesusmewarisi kehidupan
12 Jadi inilah yang sudah terjadi: Waktu manusia pertama— Adam, jatuh

ke dalam dosa, maka kuasa dosa masuk seperti penyakit keturunan yang
menular kepada semua manusia. Dan bersama dengan kuasa dosa itu,
datang juga kematian. Oleh karena itu, semua orang pasti mati, karena
semua orang sudah berdosa. 13 Kuasa dosa itu memang sudah ada di
dalam dunia ini sebelummanusia mendengar Hukum Taurat. Tetapi Allah
tidak memperhitungkan dosa sebagai pelanggaran kalau manusia belum
mendengarkan ajaran yang ada di dalam Hukum Taurat. 14Meskipun dosa
tidak diperhitungkan pada zaman dahulu itu, tetapi akibat dari dosa Adam,
maka semuamanusia dari zamannya sampai pada zamanMusamengalami
kematian. Walaupun pada zaman itu manusia tidak melanggar sebuah
perintah yang langsung diberikan dari Allah seperti Adam lakukan, tetapi
manusia tetap tidak bisa terlepas dari kematian.
Adam menggambarkan Kristus yang Allah janjikan untuk datang kemu-

dian. 15 Tetapi apa yang Adam perbuat dengan apa yang Kristus perbuat
sungguh sangat jauh berbeda! Akibat dari pelanggaran Adam, semua
manusia mewarisi kematian. Tetapi akibat dari pengurbanan Kristus
Yesus, semua orang bisa dibenarkan di hadapanAllah danmenerimahidup
yang selama-lamanya! Hal itu membuktikan kebaikan hati Allah yang
teramat luar biasa! 16Akibat dosa Adam, semua manusia pantas dihukum.
Karena sesudahAdamberbuat 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, kematianmenguasai semua orang seperti seorang
raja yang kejam menguasai rakyatnya. Tetapi jauh lebih luar biasa lagi
akibat dari apa yang diperbuat bagi kita oleh satu Orang yang lain— yaitu
Kristus Yesus! Karena kebaikan hati Allah yang luar biasa, kita dibebaskan
dari kuasa dosa dan kematian, dan kita akan ikut memerintah bersama
Kristus.

18 Jadi, akibat pelanggaran Adam saja sudah membuat semua orang
menjadi layak dibinasakan. Tetapi akibat perbuatan Kristus saja, jalan
menjadi terbuka supaya setiap orang bisa dibenarkan dan memperoleh
hidup yang selama-lamanya! 19Artinya, oleh karena perbuatan satu orang
saja— yaituAdam, yang tidak taat kepadaAllah,maka semuaorangmenjadi
berdosa. Tetapi akibat dari satu Orang yang lain— yaitu Yesus, yang taat
kepada Allah, semua orang diberikan kesempatan untuk dibenarkan di
hadapan Allah. 20 Ternyata Allah memberikan Hukum Taurat kepada
manusia supaya pelanggaran dan dosa menjadi semakin nyata. Tetapi
ketika manusia semakin berdosa, kebaikan hati Allah semakin luar biasa
supaya semua orang bisa diampuni. 21 Jadi, 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



Roma 6:3 541 Roma 6:19

dari kuasa dosa. Tentulah kita tidak bisa terus hidup di dalam dosa seperti
sebelum mengenal Kristus! 3 Janganlah kita lupa bahwa kita semua sudah
bersatu secara rohani dengan kematian Kristus Yesus ketika kita dibaptis.
4 Maksud saya, pada waktu kita dibaptis, kita seperti sudah mati dan
dikuburkan bersama Kristus. Dan ketika Allah menggunakan kuasa-Nya
yang mulia untuk menghidupkan Yesus kembali, kita juga ikut dihidupkan
kembali kepada suatu kehidupan yang baru.

5 Jadi, kalau kita sudah dipersatukan secara rohani dengan Kristus dalam
kematian-Nya, berarti kita juga ikut dihidupkan kembali dan akan hidup
bersamaDia. 6Kita tahubahwahidup kita yang lama sudahmati disalibkan
bersama Kristus. Hal itu masuk dalam rencana Allah, supaya tubuh kita
tidak lagi diperbudak oleh kuasa dosa. 7 Kelepasan itu terjadi karena kita
menjadi seperti orangmati— yang tidak lagi tergoda dan sudah dibebaskan
dari kuasa dosa.

8 Kalau kita sudah mati bersama Kristus, sudah jelas kita akan hidup
bersama dengan Dia. 9 Karena kalau Kristus sudah dihidupkan kembali
dari kematian, tentu Dia tidak akan pernah mati lagi. Kematian tidak
berkuasa lagi atas Dia. 10Artinya, waktuKristusmati satu kali, hal itu sudah
cukup untuk mengalahkan kuasa dosa untuk selamanya. Sekarang Dia
mempunyai hidup yang baru, dan karena Dia hidup bersatu dengan Allah,
tidakmungkin Dia bisamati lagi. 11Demikian juga dengan kita: Kita sendiri
menganggap diri kitamati 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 lalumati. 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 ro-
hani kita sudah dihidupkan kembali. Jadi, hendaklah anggota tubuh ini kita
gunakan menjadi alat untuk melakukan kehendak Allah! 14 Sebab kuasa
dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kita, karena kita sudah mati terhadap
semua kewajiban lama— termasuk segala peraturan dalam Hukum Taurat.
Sekarang kita wajib hidup sebagai orang yang bersyukur karena kebaikan
hati Allah yang sudah diberikan kepada kita.

Kita sebagai milik kepunyaan TUHANharus hidupmenyenangkan Dia
15Tentu akan ada orang yang berkata, “Kalau Allah baik hati kepada kita,

dan kalau kita tidak lagi wajib hidup menurut Hukum Taurat, apakah hal
itu berarti kita boleh terus berbuat dosa?” Tentu tidak! 16Kamu tentu tahu,
kalaukamumenyerahkandiriuntukmelakukankemauanorang lain, kamu
sudahmenjadihambaorang itu. Begitu jugakalaukamuberbuatdosakamu
menjadi budak dosa— yang menjeratmu kepada kematian. Atau, kalau
kamumenyerahkan dirimu sebagai hamba Allah— hasilnya kamumenaati
danmemiliki hubunganyangbaikdenganDia. 17Puji TUHAN, kita tidak lagi
menjadi budak dosa! Tetapi dengan segenap hati, kita sudah taat kepada
ajaran yang sudah kita terima dari Allah, 18 sehingga kita dibebaskan dari
kuasa dosa dan sekarang hidup sebagai hamba Allah yang dengan segenap
hati mau hidup dengan benar di mata-Nya.

19 Contoh-contoh yang saya berikan tadi sangat sederhana, karena kita—
sebagai manusia yang punya banyak kelemahan, sulit mengerti prinsip-
prinsip rohani ini. Dahulu, kita memberikan anggota tubuh kita menjadi
budak dosa dan kejahatan, sehingga kita hidup hanya untuk kejahatan.



Roma 6:20 542 Roma 7:8

Tetapi sebaliknya sekarang, kita harus memberikan diri kita menjadi
hamba Allah yang selalu berusaha melakukan yang benar sesuai dengan
kemauan-Nya. Sekarang kita hidup hanya bagi Allah saja.

20 Dahulu kita budak dosa, dan hampir tidak pernah berpikir untuk
hidup dengan benar. 21Hidup yang seperti itu hanya membuat kita malu.
Dan akhir dari hidup yang seperti itu adalah kematian rohani. 22 Tetapi
sekarang kita sudah dibebaskan dari kuasa dosa supaya menjadi hamba
Allah. Berarti kita hidup sebagai orang yang sudah Dia sucikan, dan hal
itu akanmenghasilkanhidupyang selama-lamanya. 23Sebabdosamenjerat
kita kepada kematian rohani. Sedangkan kalau kita bersatu dengan Tuhan
kita Kristus Yesus, maka Allah akan selalu baik hati kepada kita dan mem-
berikan kita hidup yang selama-lamanya!

7
Contoh yang menunjukkan bagaimana orang percaya dibebaskan dari

HukumTaurat
1 Saudara-saudari— khususnya kalian orang Yahudi yang ada di kota

Roma, saya mau mengingatkan sesuatu mengenai Hukum Taurat:
Peraturan-peraturannya hanya berlaku selama manusia masih hidup.
2 Seperti seorang perempuan yang sudah menikah: Dia harus hidup
bersama dengan suaminya selama suaminya itu masih hidup. Tetapi
kalau suaminya mati, dia bebas dari peraturan pernikahan yang ada
dalam Hukum Taurat. 3 Kalau perempuan itu kawin atau berhubungan
seks dengan laki-laki lain sementara suaminya masih hidup, peraturan itu
mengatakan bahwa dia berzina. Kalau suaminya mati, dia menjadi bebas
dari peraturan pernikahan itu. Jadi, kalau perempuan itu menikah dengan
laki-laki lain sesudah suaminyameninggal, dia tidak berzina.

4 Demikian juga, Saudara-saudari, karena kita bersatu dengan tubuh
Kristus, maka kita menganggap bahwa diri kita yang lama sudah mati
bersamaDia. Dengandemikian, kita sudahbebas dari kewajibankita untuk
hidup menurut Hukum Taurat. Dan kita juga menganggap bahwa diri kita
bersatu dengan Dia ketika Dia dihidupkan kembali dari kematian. Berarti
kita dibebaskan supaya cara hidup kita memuliakan Allah. 5 Dahulu, kita
adalah manusia lemah karena dikuasai oleh keinginan-keinginan badani
kita yang jahat. Memang Hukum Taurat mengingatkan kita untuk tidak
berbuat dosa, tetapi justru peringatan itu membangkitkan keinginan kita
untuk melanggar Hukum itu lagi. Karena dikuasai oleh keinginan itu, kita
terus berbuat dosa yang menjerat kita ke dalam kematian roh dan jiwa
kita. 6 Dahulu, kita terikat kepada Hukum Taurat seperti dalam ikatan
pernikahan. Tetapi sekarang, kita dibebaskan dari Hukum Taurat karena
kita sudah menganggap diri kita mati. Jadi, bukan lagi ikatan Hukum
Taurat itu yang mengatur kita! Melainkan sekarang kita melayani Allah
dengan cara baru menurut Roh Kudus— bukan dengan cara lama menurut
peraturan-peraturan yang tertulis.

Perlawanan kita terhadap dosa
7Mungkin adadi antara kalian yangmenganggapbahwa sayabermaksud

mengatakan, “Hukum Taurat itu tidak baik.” Maksud saya tidak seperti
itu! Tetapi kalau Hukum Taurat tidak pernah ada, saya tidak akan pernah
mengerti dan sadar akan dosa-dosa saya. Contohnya, kalau Hukum Taurat
tidak menuliskan, “Kamu tidak boleh menginginkan milik orang lain,”✡
saya tidak mengetahui bahwa saya bersalah waktu melakukan itu. 8 Dan
✡ 7:7 Kel. 20:17; Ul. 5:21
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kuasa dosa di dalam tubuh saya justru menggunakan larangan itu untuk
membujuk saya semakin menginginkan segala macam hal yang tidak baik.
Tetapi kalau larangan dari Hukum Taurat tidak pernah ada, kuasa dosa di
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 se-
makin menguasai hidup saya, 10 dan saya merasa diri saya seperti mati
dan terpisah dari Allah. Sebenarnya Hukum Taurat dimaksudkan untuk
memimpin sayakepadahidupyang selama-lamanya, tetapi bagi sayamalah
mendatangkan kematian rohani. 11 Kuasa dosa dalam diri saya menggu-
nakan peraturan hukum itu untukmenipu dan juga sepertimembunuh roh
dan jiwa saya.

12Hukum Taurat memang suci, dan peraturannya suci, benar, dan baik.
13 Apakah itu berarti bahwa sesuatu yang baik mendatangkan kematian
rohani bagi saya? Tidak! Tetapi 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 dosamenggunakan peraturan yang baik sebagai alat kejahatan.

Paulus berbicara sebagai orang yang belummengenal Kristus
14 Jadi, kita tahu bahwa Hukum Taurat berasal dari Allah dan diberikan

untuk memimpin kita kepada kehidupan rohani. Tetapi saya ini manusia
yang lemah. Karena keinginan-keinginan badani saya yang jahat, saya
menjadi budak dosa. 15Malah saya sendiri tidak mengerti kelakuan saya.
Saya tidak melakukan hal-hal yang baik, padahal hal-hal yang baik itulah
yang sebenarnya saya ingin lakukan. Tetapi saya melakukan hal-hal yang
tidak baik— yang sama sekali tidak ingin saya lakukan. 16 Dan kalau
saya terus melakukan hal-hal yang saya tidak inginkan, berarti saya setuju
bahwa Hukum Taurat itu baik. 17 Tetapi sesungguhnya, yang melakukan
yang jahat itu bukan saya, melainkan kuasa dosa yang hidup di dalam
saya. 18Saya tahu bahwa tidak ada kuasa untuk hidup benar sesuai dengan
Hukum Taurat di dalam diri saya. Maksudnya, saya tidak mampu hidup
baik karena kelemahan manusia yang berada di dalam diri saya. Saya
memang ingin melakukan yang baik, tetapi tidak bisa. 19Dengan kata lain,
saya mau melakukan yang baik, tetapi tidak saya lakukan, dan saya tetap
melakukan yang jahat yang tidak saya sukai. 20 Jadi, kalau saya melakukan
yang tidak saya sukai, sesungguhnya 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 gampangmelakukan
yang jahat! 22Hatiku senang sekali dengan semua peraturan dalamHukum
Allah. 23Tetapi ternyata ada sesuatu seperti peraturan lain yang bekerja di
dalam diri saya. Peraturan itu berlawanan dengan peraturan Allah yang
saya sukai dalam pikiran saya. Peraturan lain yang bekerja dalam anggota-
anggota tubuh saya adalah kuasa dosa, dan kuasa dosa itu yang mengikat
saya supaya sayamenjadi budak dosa. 24-25 Jadi dahulu beginilah persoalan
saya: Dalam pikiran, saya selalu ingin menjalankan semua peraturan
dalam Hukum Taurat yang diberikan oleh Allah, tetapi karena keinginan-
keinginan badani saya, sayamasih diperbudak oleh kuasa dosa.
Celakalah saya! Siapa yang akan menyelamatkan saya dari kuasa dosa

yang ada di dalam tubuh saya dan yang menjerat saya kepada kematian
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rohani? Karena itulah saya sangat bersyukur kepada Allah karena semua
yang sudah Dia perbuat bagi kita melalui Tuhan kita Kristus Yesus!

8
Hidup bersatu dengan Roh Allah

1 Jadi sekarang, kita yang bersatu dengan Kristus Yesus tidak perlu lagi
takut kepada hukuman yang sebenarnya patut untuk Allah jatuhkan atas
kita! 2 Kenapa tidak perlu takut? Karena kita yang sudah bersatu dengan
Kristus Yesus sudah menerima Roh Allah yang memberi hidup! Dan Roh-
Nya itulah yang membebaskan kita dari kuasa dosa dalam diri kita yang
dulu selalu menjerat kita kepada kematian rohani. 3 Sebelumnya Hukum
Taurat tidak bisa menolong kita untuk mengalahkan keinginan-keinginan
badanikitayang jahat. TetapiAllahsendiri yangsudahmengatasipersoalan
ini dengan mengutus Anak-Nya sendiri ke dalam dunia ini dalam bentuk
tubuh manusia yang lemah. Dan Anak-Nya itulah yang menjadi kurban
untuk membebaskan kita dari semua hukuman karena dosa-dosa kita.
Jadi, melalui kurban-Nya itu, kuasa dosa sudah dikalahkan-Nya— yaitu
keinginan-keinginan badani kita yang cenderung berbuat dosa. 4 Allah
melakukan hal itu supaya cara hidup benar yang dituntut olehHukumTau-
rat terpenuhi di dalam diri kita karena bersatu dengan Kristus. Sekarang,
kita dimampukan untuk hidup taat kepada pimpinan Roh Allah, dan tidak
lagi mengikuti keinginan-keinginan badani kita.

5 Setiap orang yang masih hidup mengikuti keinginan badaninya yang
lemah, tujuan hidupnya hanyalah untuk memuaskan keinginan dirinya
sendiri. Tetapi setiap orang yang hidupnya bergantung kepada Roh Allah,
ditolong-Nya untuk berpikir sesuai dengan kehendak-Nya. 6 Kalau tujuan
hidup kita hanya untuk memuaskan keinginan badani kita sendiri, berarti
kita terjerat dalam kematian roh dan jiwa. Tetapi kalau hidup kita dikua-
sai oleh Roh Allah, berarti kita akan mendapatkan hidup yang selama-
selamanya dan akan merasa tenang dalam perlindungan TUHAN. 7 Kalau
tujuan hidup seseorang hanya untuk memuaskan keinginan badaninya,
berarti diamemusuhiAllah. Dia tidakmaumenaati peraturanHukumAllah
dan sama sekali tidakmampumenjalankannya. 8Karena orang yang hidup
menurut keinginan badaninya sendiri tidak mungkin berkenan kepada
Allah.

9Tetapi setiap kalian yangbersatudenganKristus, tidak lagi dikuasai oleh
keinginanbadanimu! Melainkankamudikuasai olehRohAllah, karenaRoh
Kristus benar-benar ada di dalam dirimu.* Kalau Roh Kristus tidak ada
di dalam diri seseorang, berarti dia bukanlah milik Kristus. 10-11Memang,
badanimu yang selalu ingin berbuat dosa itu tetap akan mati. Tetapi kalau
Kristus tinggal di dalam dirimu, Roh-Nya akan menghidupkan roh dan
jiwamu karena hidup sesuai dengan pimpinan Roh-Nya dan dibenarkan-
Nyadi hadapanAllah. Danoleh karenaRohAllah tinggal di dalamdiri kita—
yaitu Dia yangmenghidupkanKristus kembali dari kematian, Dia juga yang
akanmenghidupkan kita kembali dengan tubuh yang baru.

12 Jadi Saudara-saudariku, sekarang kita wajib hidup menurut pimpinan
Roh Allah. Jangan lagi keinginan badani kita yangmenjerat danmenguasai
hidup kita! 13 Karena kalau kita hidup menuruti keinginan badani kita,
roh dan jiwa kita tetap mati. Sebaliknya, dengan pertolongan Roh Allah,
hendaklah kita berpikir bahwa secara badani kita sudah mati terhadap
* 8:9 RohAllah…RohKristus Tidak ada perbedaan antara RohAllah— yang juga disebut RohKudus,
dan Roh Kristus.
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keinginan dosa, maka kita akan hidup! 14 Karena semua orang yang
dipimpin oleh Roh Allah adalah anggota keluarga Allah. 15 Karena Roh-
Nya yang sudah diberikan kepada kita bukanlah untukmemperbudak kita,
sehingga kita menjadi takut menghadap Allah. Tetapi Roh-Nyamenjadikan
kita anak angkat-Nya.† Dan sebagai bukti, Roh-Nyalah yang memimpin
kita untuk berseru kepada Allah, “Abba,‡ ya Bapa!” 16 Jadi Roh-Nya sendiri
meyakinkan rohkita bahwakita adalah anggota keluarga-Nya. 17Dankalau
kita adalah anggota keluarga-Nya, kita juga berhakmenikmati semua harta
yang dijanjikan untuk keluarga-Nya. Sebagai anggota keluarga Allah, kita
memiliki segala sesuatubersamaKristus— Saudara angkat yang sulungbagi
kita.§ Dan ini jugalah yangmenjadi buktinya: Kalau kita menderita karena
mengikut Dia, tentu kita juga akan ikut masuk dalam kemuliaan-Nya!

Kita akan ikutmenikmati kemuliaan bersamaKristus
18Olehkarena itu,menurut sayapenderitaanyangkita 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 akanmenyatakan semua
anggota keluarga-Nya.* 20 Karena seluruh alam semesta sudah terhalang
supaya pada zaman sekarang tidak bisa memenuhi tujuan Allah waktu Dia
menciptakannya. Halangan itu termasuk rencana Allah, dan hal itu akan
berlangsung sampai rencana-Nya tercapai. Dan rencana Allah 21 adalah
supaya alam semesta dan semua makhluk ciptaan-Nya dibebaskan dari
kematian dan segala sesuatu yang ingin menghancurkan mereka, dan
mereka juga akanmenikmati kemuliaan bersama keluarga besar Allah.

22Karenakita tahubahwaseluruhalamsemesta seperti bersusahhati dan
sangatmenderita sampai sekarang— seperti semuaciptaansama-samasakit
berat danmenangis.† 23Danbukanhanyamakhlukhidupdi dunia saja yang
merasakan kesusahan ini, tetapi kita yang sudah menerima Roh Allah pun
merasa bersusah hati. Akan tetapi, Roh-Nya merupakan jaminan bagi kita
bahwa kita akan menerima semua yang dijanjikan Allah. Karena itulah,
dengan yakin dan sukacita kita menantikan saatnya Allah menyatakan
segala sesuatu yang sudah Dia sediakan bagi semua anak angkat-Nya. Pada
saat itu jugalah tubuh kita dibebaskan dari kuasa dosa dan kematian. 24Hal
itulah yang sudahmulai kita harapkan sejak kita diselamatkan olehKristus.
Dan kita masih tetap mengharapkan hal yang seperti itu sampai sekarang.
Akan tiba saatnya nanti di mana kita tidak perlu lagi mengharapkan sesu-
atu, karena semua yang kita harapkan sudah terpenuhi. 25Tetapiwalaupun
belum terjadi sekarang, kita menantikannya dengan yakin dan sabar.
† 8:15 anak angkat-Nya Secara harfiah, dalam bahasa Yunani menggunakan satu kata yang
berarti ‘pengangkatan anak-anak laki-laki’. Kata tersebut adalah istilah dalam hukum Romawi yang
menunjukkan bahwa ‘pengangkatan’ kita sudah sah secara hukum dan kita semua diumpamakan
sebagai laki-laki, karenadalamkebudayaanRomawihanyaanak laki-laki sajayangberhakmendapat
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 Ayat19KetikaPaulusmenulisbagian ini, setiap rajaagungdalamkerajaanRomamengatakan
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 bertentangandengan ajaran yang
dipromosikan oleh kerajaan Roma. † 8:22 sakit berat dan menangis Menerjemahkan satu kata
yang berarti “mengalami sakit bersalin bersama.”
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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
hatimanusia. DanAllah juga tahu sedalam-dalamnya tentang permohonan
yang disampaikan oleh Roh-Nya sendiri. Dan memang Roh-Nya memohon
kepada Allah untuk umat-Nya sesuai dengan kehendak-Nya.

28 Sekarang kita boleh yakin bahwa bagi kita semua yang mengasihi
Dia, Allah selalu mengatur semua hal yang kita alami dan hadapi, supaya
hal-hal itu menghasilkan kebaikan. Karena kita adalah orang-orang yang
sudah dipilih-Nya sesuai dengan rencana-Nya. 29 Karena sejak semula
Allah sudah mengenal dan mengasihi kita, dan Dia berencana supaya kita
menjadi serupa dengan Anak-Nya. Dan rencana-Nya juga supaya Yesus
menjadi Anak sulung di antara banyak saudara-saudari. 30 Kita sudah
masuk di dalam rencana Allah dari sejak awal, lalu kita dipanggil men-
jadi anggota keluarga-Nya, dan melalui pekerjaan Kristus kita dibenarkan
dalam pandangan-Nya, dan akhirnya kita akanmenikmati kemuliaan-Nya.

Semua yang memusuhi kita tidak bisa menghentikan Allah untuk men-
gasihi kita

31 Jadi, apa tanggapan kita tentang semuanya itu? Kalau Allah berpihak
kepada kita, semua yangmemusuhi kita tidak akan bisamengalahkan kita!
32Yangmenjadi bukti akanhal itu adalahbahwaAllah tidakmenyayangkan
Anak-Nya sendiri supaya tidakmengalami penderitaan, tetapi Allah sendiri
menyerahkan-Nya untuk dikurbankan demi menyelamatkan kita. Kalau
begitu, tentulah Dia akan tetap berbaik hati kepada kita dan memberikan
semua hal yang lain yang sudah dijanjikan-Nya kepada kita. 33 Jadi, siapa
lagi yang beranimenuduh kita?! Karena kita sudah dipilih Allah danDialah
yang sudahmelakukanhal-hal yang luar biasa itu sehingga kita dibenarkan
di hadapan-Nya. 34 Dan hal apakah yang masih bisa mengancam kita?!
Tidak ada! Karena Kristus sudah mati bagi kita— bahkan Dia juga hidup
kembali dari kematian dan sekarang duduk di tempat yang paling terhor-
mat di dekat Allah, yaitu di sebelah kanan-Nya. Dari situlah Dia membela
kita dan berdoa untuk kita. 35 Jadi kalau begitu, apakah ada lagi oknum
yang bisa menghentikan Kristus mengasihi kita? Tidak ada! Kalau kita
ditindas, atau menghadapi kesengsaraan atau penganiayaan, apakah itu
berarti Kristus tidak lagimengasihi kita? Tidak! Atau kalau yangmemusuhi
Kristus membuat kita sebagai pengikut-Nya tidak bisa membeli makanan,
ataupakaian, ataupunmembunuhkita, apakah ituberarti Kristus tidak lagi
mengasihi kita? Tidak!

36 Karena memang hal-hal itu masih tetap terjadi kepada kita, seperti
tertulis dalam Kitab Suci,
“Demi Engkau, Allah, kami berada dalam bahayamaut tiap-tiap hari.

Dan kami diperlakukan seperti domba yangmau dipotong.”✡
37 Tetapi dalam semua hal, kita mendapat kemenangan yang sempurna

melalui Kristus yang sudah menyatakan kasih-Nya yang luar biasa kepada
kita. 38-39Karena saya yakin bahwa semua yang memusuhi kita tidak bisa
menghentikan kasih-Nya kepada kita— baik yang menyakiti kita selama
masih hidup, maupun yangmembunuh kita. Baik para malaikat— maupun
semua roh jahat, tidakmampumencegahAllah supaya tidakmengasihi kita
lagi. Dan kita tidak perlu takut lagi terhadap tuduhan atau ancaman— baik
✡ 8:36 Mzm. 44:23
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tuduhan atau ancaman pada zaman sekarang, maupun yang akan datang,
atau dari semua penguasa gelap. Karena semua ciptaan Allah— baik kuasa
yang ada di langit yang paling tinggi maupun di bagian bumi yang paling
rendah, tidak ada yang bisa menghentikan kasih Allah kepada kita— yaitu
kasih yang kita dapat karena kita sudah bersatu dengan Tuhan kita Kristus
Yesus.

9
Allah dan orang Israel

1 Tetapi sekarang saya mau menyatakan kesedihan saya yang sangat
besar! Dan apa yang akan saya katakan sekarang benar sekali. Saya
tidak berbohong. Saya mengetahui hal ini karena bersatu dengan Kristus,
dan karena Roh Kudus yang memberi keyakinan bahwa hal ini benar
dalam pandangan Allah. 2 Yang saya mau katakan adalah hati saya san-
gat 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! 4Karenamerekaadalahbangsa Israel yang sudahdipilihAllahdan
diangkat menjadi anak-Nya. Dia pun sudah menyatakan kemuliaan-Nya
kepada mereka, meneguhkan janji-janji-Nya yang besar dengan mereka,
sertamemberikanHukumTaurat kepadamereka. Hal ini termasuk aturan-
aturan bagaimana harus menyembah Allah di Rumah-Nya, dan juga mem-
berikan janji-janji tentangmasa depanmereka. 5Mereka adalah keturunan
nenek moyang orang Yahudi. Dan mereka adalah keluarga Kristus secara
jasmani di bumi ini— biarpun sebenarnya Kristus adalah Allah atas segala
sesuatu. Terpujilah Dia selama-lamanya. Amin.

6 Seperti yang sudah saya katakan, mereka yang satu bangsa dengan
saya membuat saya sangat sedih, tetapi hal ini tidak berarti bahwa Allah
tidak akan memenuhi janji-janji-Nya kepada mereka. Karena sebenarnya,
janji itu diberikan hanya kepada orang Israel yang sesungguhnya. Hen-
daklah kalian sadar bahwa tidak semua orang yang lahir dari bangsa
Israel dianggap oleh Allah sebagai orang Israel yang sesungguhnya. 7 Jadi
tidak semua keturunan Abraham termasuk keluarga Allah yang sudah Dia
janjikan kepada Abraham. Tetapi Allah berkata kepadanya, “Hanya ketu-
runan Isaklah yang akan disebut sebagai keturunanmu.”✡ 8Artinya, ketika
TUHANmemberikan janji-janji-Nya kepadaAbraham tentang keluarganya,
Dia tidak bermaksud bahwa semua anak kandung Abraham adalah ketu-
runannya. Tetapi Allah bermaksud bahwa janji-janji-Nya itu hanya kepada
keturunan Abraham yang dipilih Allah sebagai keturunan Abraham yang
sesungguhnya. Hanya mereka yang terpilih sebagai keturunan Abraham
itu yang 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

✡ 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 karenaDiamenyelamatkan
mereka danmemilih mereka sebagai keluarga-Nya (Ul. 14:1-2). ✡ 9:9 Kej. 18:10, 14
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moyang kita. 11-13 Sebelum kedua anak itu lahir, Allah sudah memberi-
tahukankepadaRibka, “Keturunananakyang lebih tuaakanmelayani ketu-
runan anak yang lebih muda.”✡ Dan Allah menyampaikan hal itu sebelum
kedua anak itumelakukan apa yang baik atau pun yang jahat. Hal ini sesuai
dengan yang tertulis dalam Kitab Suci, “Aku akan mencintai Yakub tetapi
membenci Esau.”✡ Dengan begitu jelaslah bahwa Allah yang menentukan
danmemilih sesuai dengan rencana-Nya, dan bukan berdasarkan apa yang
dilakukanmanusia.

14 Jadi, apa yang kita pelajari dari contoh itu? Apakah itu artinya Allah
tidak adil kepada manusia? Sama sekali tidak! 15 Karena Allah berhak
memilih siapa saja— seperti yang dikatakan-Nya kepada Musa, “Kalau
Aku ingin berbelas kasihan kepada siapa saja, Aku akan berbelas kasihan
kepadanya. Dan kalau Aku ingin berbaik hati kepada siapa saja, Aku akan
berbaik hati kepadanya.”✡ 16 Jadi hal itu tidak tergantung kepada kemauan
atau usaha seseorang, tetapi hanya tergantung pada kebaikan hati Allah
saja. 17Contohnya, dalam Kitab Suci Allah berkata kepada raja Mesir, “Aku
menjadikan engkau raja hanya denganmaksud ini: Supaya semua orang di
dunia inimengenalAku lewat kuasabesar yangAkunyatakankepadamu.”✡
18 Jadi, sudah jelas bahwa ada orang-orang yang Allah buat menjadi keras
kepala, dan ada juga orang-orang yang Dia pilih untuk menaruh belas
kasihan-Nya. Semua itu terjadi sesuai kehendak-Nya saja.

19 Karena itu, tentu akan ada orang yang bertanya kepada saya, “Kalau
Allah yangmengatur siapa-siapa yangmenjadi keras kepala atau tidak, lalu
kenapa Dia masih menyalahkan kita kalau kita keras kepala?” 20 Tetapi
kita tidak boleh berkata seperti itu! Kita hanyalah manusia. Dan manusia
tidak berhak untuk berkata kepada Allah bahwa Dia bersalah. Bejana
keramik tidak berhak untuk menyalahkan tukang keramik yang sudah
membuatnya! Maksud saya, sebuah bejana tidak berhak berkata, “Ke-
napa engkau membentuk saya seperti ini?!” 21 Si pembuat bejana berhak
membuat bejana yang bentuknya sesuai dengan keinginannya. Dia bisa
menggunakan tanah liat yang sama untuk membuat bejana yang khusus
untuk hal yang istimewa, atau bejana untuk keperluan sehari-hari.

22 Jadi, Allah bertindak dengan cara yang sama seperti yang dilakukan
oleh tukang keramik itu. Dia mau menyatakan kepada manusia bahwa
Dia berhak— baik untuk menunjukkan kuasa-Nya maupun kemarahan-
Nya atas dosa manusia. Dia juga berhak untuk menyelamatkan yang
dikehendaki-Nya. Jadi, Allah juga berhak untuk panjang sabar kepada
orang-orang yang membuat Dia marah— yaitu orang-orang yang sudah
disiapkan-Nya untuk dibinasakan. 23-24 Dan Allah juga berhak untuk bek-
erja dengan sabar kepada orang–orang yang sudah dipilih dan disiapkan-
Nya untuk menerima belas kasihan-Nya— yaitu kita yang akan melihat
betapa berlimpah danmulia 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,’
✡ 9:11-13 Kej. 25:23 ✡ 9:11-13 Mal. 1:2-3 ✡ 9:15 Kel. 33:19 ✡ 9:17 Kel. 9:16 ✡ 9:25 Hos.
2:23
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tetapi di situ juga penduduknya akan disebut ‘anak-anak Allah yang
hidup.’ ”✡

27 Sedangkan Nabi Yesaya pernah bernubuat dengan tegas tentang bangsa
Israel, katanya,
“Biarpun jumlah orang Israel sebanyak pasir di pantai,

tetapi hanya sedikit saja yang akan selamat.
28 Karena Allah akan segera menjatuhkan hukuman kepada semua pen-

duduk bumi.”✡
29Dan dalam ayat lain Yesaya bernubuat lagi tentang orang Yahudi,
“TUHAN YangMahakuasa

hanya mengizinkan beberapa orang dari bangsa kita untuk disela-
matkan.

Kalau tidak begitu,
kita semua dibinasakan sama seperti penduduk Sodom,
dan kita menjadi sama seperti penduduk Gomora.”✡

30 Jadi, apa yang kita pelajari dari semua ini? Kesimpulannya seba-
gai berikut: Dahulu, orang yang bukan Yahudi memang tidak mencari
Allah dan tidak berusaha untuk menjadi benar dalam pandangan-Nya.
Tetapi sekarang melalui percaya penuh kepada Kristus, maka terbukalah
kesempatan bagi mereka untuk menjadi benar dalam pandangan Allah.
31 Sedangkan orang Yahudi memang sudah berusaha keras untuk hidup
benar dalam pandangan Allah dengan menjalankan Hukum Taurat, tetapi
mereka tidak berhasil. 32 Kenapa mereka tidak berhasil? Karena mereka
menolak untuk percaya penuh kepada Allah, dan berusaha membenarkan
diri di hadapanAllahberdasarkanperbuatanmereka sendiri. Mereka jatuh
tersandung pada batu sandungan 33yang disebutkan dalam Kitab Suci,
“Perhatikanlah, Aku sedangmeletakkan sebuah Batu di Sion

yang akanmembuat orang tersandung,
yaitu Batu besar yang akanmembuat orang jatuh.

Tetapi orang yang percaya penuh kepada Dia
tidak akan kecewa.”✡

10
1 Saudara-saudariku, kerinduan hati dan permohonan saya yang

sungguh-sungguh kepada Allah adalah supaya semua orang Yahudi
bisa diselamatkan. 2 Saya tahu benar bahwa mereka sungguh-sungguh
berusaha hidup untuk menyenangkan hati Allah, tetapi usahanya tidak
berdasarkan pengertian yang benar. 3 Karena mereka tidak mengerti
bagaimana caranya Allah membenarkan manusia, jadi mereka berusaha
dengan cara mereka sendiri— bukan dengan cara Allah. Dan karena itu
mereka tidak mau taat dan mengikuti cara yang sudah ditentukan Allah.
4Mereka tidakmengerti bahwa Kristus sudahmemenuhi semua peraturan
dalam Hukum Taurat bagi kita. Jadi, setiap orang yang percaya penuh
kepada Yesus dibenarkan di hadapan Allah— tanpa perlu bergantung lagi
kepada peraturan-peraturan itu.

5 Tentang cara untuk dibenarkan melalui taat kepada peraturan Tau-
rat, Musa menulis, “Orang yang dianggap benar di hadapan Allah harus
mengikuti semua peraturan Hukum Taurat ini.”✡ 6-7Karena itu, lebih baik
kita juga taat dengan sepenuh hati kepada apa yang sudah tertulis tentang
orang yang dibenarkan oleh Allah karena percaya penuh kepada-Nya—
yaitu, “Kalian tidak perlu lagi naik sampai ke langit yang paling tinggi dan
✡ 9:26 Hos. 1:10 ✡ 9:28 Yes. 10:22-23 ✡ 9:29 Yes. 1:9 ✡ 9:33 Yes. 8:14; 28:16 ✡ 10:5 Im.
18:5
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turun sampai ke dasar bumi yang paling dalam.” Arti Firman TUHAN itu
adalah: Kalian tidak perlu lagi mencari jalan sampai ke surga untuk bisa
menurunkan Kristus ke dunia ini supaya Dia bisa menolong kalian. Dan
kalian tidak perlu lagi turun sampai ke dunia orang mati untuk membawa
Kristus naik ke sini, karena Kristus sudah dekat dengan kita.

8 Jadi, cara baru untuk diselamatkan yang kami beritakan ini tidaklah
sulit! Hal itu juga seperti yang dikatakan dalam Kitab Suci, “Pesan yang
benar dari Allah sudah dekat kepadamu, di dalam mulutmu dan di dalam
hatimu.”✡ 9 Dan inilah pesan Allah itu: Kalau kamu mengaku dengan
mulutmu bahwa Yesus adalah Penguasa hidupmu,* dan percaya penuh di
dalam hatimu bahwa Allah sudah menghidupkan Yesus dari antara orang
mati, maka kamu akan diselamatkan. 10 Beginilah caranya: Kalau kita
percaya penuh seperti itu di dalam hati, maka kita dibenarkan dalam
pandangan Allah. Lalu dengan mulut kita terus terang mengakui bahwa
kita mengikut Yesus, maka kita sudah diselamatkan. 11 Karena di dalam
Kitab Suci tertulis, “Semua yang percaya kepada-Nya tidak akan kecewa.”✡
12 Perkataan Allah itu berlaku untuk semua orang— baik orang Yahudi dan
orang yang bukan Yahudi. Karena hanya ada satu Allah untuk semua
orang, dan dengan berlimpahDiamemberkati setiap orang yangmemohon
pertolongan-Nya. 13 Karena Firman TUHAN juga berkata, “Setiap orang
yang berseru kepada TUHAN untuk meminta pertolongan-Nya akan dise-
lamatkan.”✡

14 Tetapi bagaimana orang bisa minta pertolongan-Nya kalau mereka
belumpercayakepada-Nya? Danbagaimanaorangbisa percayakepadaDia
kalau mereka belum mendengar tentang Dia? Dan bagaimana orang bisa
mendengar tentang Dia kalau tidak ada orang yang memberitakan tentang
Dia? 15Dan bagaimana kita bisamemberitakan tentang Dia kepadamereka
kalau kita tidak diutus? Seperti yang tertulis dalam Kitab Suci,
“Betapa indahnya kedatangan† orang-orang yang diutus untuk menyam-

paikan Kabar Baik.”✡
16-17 Jadi, orang-orang menjadi percaya karena mereka mendengar berita
yang disampaikan kepada mereka. Dan mereka mendengar berita itu
karena ada orang yang memberitakan tentang Kristus. Tetapi tidak se-
mua orang siap menerima Kabar Baik dari Allah— khususnya orang-orang
Yahudi. Itulah sebabnya Nabi Yesaya mengeluh mengenai bangsa itu
kepada Allah, “TUHAN, hampir tidak ada yang percaya kepada berita yang
Engkau perintahkan untuk saya sampaikan.”✡

18 Tetapi sekarang, apakah mereka bisa berkata bahwa mereka belum
sempat mendengar Kabar Baik? Sebenarnya tidak bisa, karena berita
tentang Kristus sudah sangat tersebar, seperti yang tertulis dalamMazmur,‡

✡ 10:8 Ul. 30:12-14 * 10:9 Penguasa hidupmu Secara harfiah, ‘Tuhan’ (κύριον). TSImenggunakan
kata “Penguasa hidupmu” supaya jelas bahwa maksud Paulus bukan sekedar bahwa Yesus adalah
ilahi. Memang Yesus adalah ilahi, tetapi arti κύριον yang ditekankan oleh Pauls di ayat ini adalah
bahwa Yesus adalah Penguasa setiap kita. Tim penerjemah TSI juga mau supaya orang-orang yang
hanyamendengar pembacaan ayat ini tanpamelihat bentuk huruf, jugamenangkap arti yang benar.
Untuk informasi selanjutnya mengenai arti kata ‘Tuhan’, lihat Prakata TSI. ✡ 10:11 Yes. 28:16
✡ 10:13 Yl. 2:32 † 10:15 kedatangan Secara harfiah, “kaki.” ✡ 10:15 Yes. 52:7 ✡ 10:16-17
Yes. 53:1 ‡ 10:18 Maksud Paulus Ayat ini diterjemahkan sesuai tafsiran bahwa Paulus masih
berbicara tentang bangsa Yahudi. (Hal itu terlihat dari cara Paulusmengutip dari Yesaya 53:1 di ayat
16.) Ternyata Paulus mengutip frasa dari Mazmur 19 hanya untuk menggambarkan bahwa berita
Injil sudah sangat tersebar, sampai kepada seluruh pelosok yang didiami orang Yahudi. Itu berarti
bahwaPaulusmenggunakan frasa tersebut denganarti yangberbedadarimaksudpenulis pertama—
yaitu Raja Daud.
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“Matahari, bulan, dan semua bintangmenyuarakan
berita tentang Tuhan ke seluruh pelosok.”✡

19 Tetapi saya bertanya lagi: Kenapa begitu banyak orang Israel sulit
mengerti Kabar Baik? Pertama, kita perlu mengingat bahwa Allah sudah
berkata melalui Musa,
“Aku akanmembuat kalian iri hati

ketika Aku memberkati bangsa-bangsa lain yang kalian anggap tidak
berguna.

Dan sebagai alat untukmembuat kalianmarah,
Aku akanmemakai bangsa yang dulu tidakmengenal Aku.”✡

20 Kemudian Nabi Yesaya dengan berani menyampaikan perkataan Allah
ini:
“Bangsa-bangsa yang dulu tidakmencari Aku

akanmenemukan Aku.
Dan Aku akanmenyatakan diri-Ku kepada orang-orang

yang tidakmengenal Aku.”✡
21Tetapi mengenai orang Israel Allah berkata,
“Sudah terlalu lama Aku mengulurkan tangan-Ku dan menunggu mereka

kembali kepada-Ku,
tetapi mereka tetap mengeraskan hatinya dan tidak mau taat kepada-
Ku.”✡

11
Allahmasih berencana untukmemberkati umat pilihan-Nya

1 Apakah itu artinya Allah sudah memutuskan untuk menolak bangsa
Israel— umat pilihan-Nya sendiri?! Tentu tidak! Dan salah satu contohnya
adalah saya sendiri. Saya ini orang Israel, keturunan Abraham, dari suku
Benyamin. 2 Tentu Allah tidak akan menolak mereka— yaitu orang-orang
yang sudahdipilih-Nyadari sejak semula. Danhendaklah kalianmengingat
apayang tertulisdalamKitabSuci tentangElia. Diaberdoadengansungguh-
sungguh kepada Allah dengan meminta supaya bangsa Israel dihukum,
dengan berkata 3 “Ya Tuhan, mereka sudah membunuh nabi-nabi-Mu dan
menghancurkan mezbah-mezbah-Mu. Hanya saya saja nabi yang masih
hidup. Dan mereka juga berusaha untuk membunuh saya!”✡ 4 Tetapi apa
jawaban Allah kepada Elia? Kata-Nya, “Aku sudah memilih dan menjaga
tujuh ribu orang Israel bagi diri-Ku sendiri— yaitu mereka yang tidak
pernahmenyembah Baal.”✡

5 Demikian juga pada zaman sekarang ini: Masih ada sejumlah kecil
bangsa Israel yang Allah pilih sebagai umat-Nya hanya karena kebaikan
hati-Nya. 6Allah memilih sejumlah orang ini hanya karena kebaikan hati-
Nya, dan bukan karena hal-hal baik yang pernahmereka buat untuk Allah.
Seandainya Allah memilih mereka atas dasar perbuatan mereka, maka
pilihan-Nya tidak lagi karena kebaikan hati-Nya.

7 Jadi, beginilah yang terjadi: Pada umumnya orang Israel tidak men-
dapatkan apa yang mereka cari dengan usaha mereka sendiri— yaitu
bagaimana caranya menjadi benar dalam pandangan Allah. Dan hanya
sejumlah kecil yang mendapatkannya— yaitu orang-orang yang sudah dip-
ilih oleh Allah. Tetapi yang lain dikeraskan hatinya. 8 Seperti yang tertulis
dalam Kitab Suci,
“Allahmembuat mereka tidak sadar—
✡ 10:18 Mzm. 19:5 ✡ 10:19 Ul. 32:21 ✡ 10:20 Yes. 65:1 ✡ 10:21 Yes. 65:2 ✡ 11:3 1Raj.
19:10, 14 ✡ 11:4 1Raj. 19:18
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seperti orang yang sedang tidur.”✡
“Sampai hari ini pun Allah belummengizinkanmereka

untukmelihat denganmatamereka.
Dan Diamenutup telingamereka

supayamereka tidak bisa mendengar.”✡
9Dan Daud berdoa,
“Tuhan, biarlahmerekamerasa puas denganmakanan dan kekayaan yang

berlebihan
supayamerekamelupakan Engkau.

Dan biar kemakmuranmereka itu menjadi perangkap
yangmenjerat mereka sendiri.

10Biarlahmatamereka tetap tertutup
supaya mereka tidak sadar akan apa yang sedang terjadi kepada
mereka.

Dan biarlahmereka dihukum supayamereka tetap hidup dalamkesusahan
danmemikul beban berat— sampai bungkuk selamanya.”✡

11 Oleh karena itu, tentu ada dari antara kalian yang akan bertanya,
“Kalau bangsa Israel sudah tersandung demikian, apakah itu artinya
mereka tidak akan pernah 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 Yahudi melihat berkat-berkat yang diberikan kepada
bangsa yang bukan Yahudi, mereka akan merasa iri hati. 12Bangsa Yahudi
bersalah karena kekerasan hati mereka, sehingga kesempatan menjadi
terbuka kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi untukmenerima berkat
yang luar biasa. Tetapi coba pikirkan betapa lebih luar biasa lagi berkat
kepada seluruh dunia ketika Allah memanggil bangsa Yahudi kembali, dan
mereka jugamengikuti jalan keselamatan.

13 Sekarang saya berbicara kepada kalian yang bukan bangsa Yahudi.
Saya diutus sebagai rasul untuk orang yang bukan Yahudi. Jadi, saya
berusaha supaya pelayanan saya ini berhasil dan dipuji. 14Karena dengan
berbuat begitu saya mengharapkan bangsa saya sendiri menjadi iri hati
kepada bangsa-bangsa lain. Dengan cara itu, sayamengharapkan beberapa
orangdari antaramerekabisa tertolonguntukdiselamatkan. 15Ya,memang
Allah sudah berbalik dari bangsa Yahudi, supaya kesempatan menjadi
terbuka kepada semua bangsa lain di dunia ini untuk berdamai dengan
Allah. Jadi, pada saat nanti ketika Allah menerima bangsa Yahudi kembali,
pastilah kejadian itu akan sangatmengherankan— seperti bangsa itu hidup
kembali dari kematian, dan seluruh dunia akan ikut bersukacita. 16 Hal
itu pasti akan terjadi! Karena kalau nenek moyang mereka diterima dan
dibenarkan oleh Allah, maka pada suatu saat, pastilah keturunan mereka
juga akan turut dibenarkan.* Karena bangsa Yahudi itu seperti pohon
zaitun yang ditanam di ladang Allah sebagai milik-Nya yang istimewa.
Semua cabang pohon itu juga tetapmilik-Nya.

17 Nah, keadaan sekarang dapat digambarkan seperti Allah memotong
dan membuang beberapa cabang dari pohon zaitun-Nya. Sebagian orang
Yahudi seperti cabang-cabang itu. Lalu Allah mengambil cabang–cabang
yang berasal dari pohon zaitun liar dan menempelkan mereka ke pohon

✡ 11:8 Yes. 29:10 ✡ 11:8 Ul. 29:4 ✡ 11:10 Mzm. 69:23-24 * 11:16 nenek moyang … turut
dibenarkan Secara harfiah, bagian pertama ayat ini adalah, “Kalau bagian pertama (dari adonan)
adalahkudus, seluruhadonankudus.” Supaya jelas, gambaranadonanroti tidakdipertahankan. Arti
gambaran adonan ini adalah sama dengan gambaran pohon zaitun dalam bagian kedua ayat ini.
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zaitun-Nya itu. Cabang–cabang lain itu menggambarkan kalian— orang-
orang yang bukan Yahudi! Sekarang kalian menerima hidup dan kekuatan
dari akar pohon zaitun itu yang ditanam oleh Allah. 18 Jadi kalian— cabang-
cabang baru yang disambungkan itu, tidak boleh menganggap diri kalian
lebih besar daripada cabang-cabang asli yang sudah dipotong dan dibuang
itu! Dan ingatlah: Bukan kalian yang memberikan hidup pada akarnya,
tetapi akarlah yang memberikan hidup kepada kalian. 19 Tetapi di antara
kalian yang bukan Yahudi tentu akan ada yang berkata, “Ya benar. Tetapi
salah satu cabang yang pertama itu dipotong supaya saya bisa tersambung
pada pohon Allah itu.” 20 Benar demikian! Tetapi perlu diingat bahwa
cabangpertama itudipotongkarena tidakpercaya. Dankalian—orang yang
bukan Yahudi, bisa terus bersatu dengan pohon itu hanya karena percaya.
Jadi, janganlah kalian menjadi sombong. Lebih baik kalian takut untuk
dipotong juga! 21 Karena kalau Allah tidak mengizinkan cabang-cabang
yang pertama itu terus tersambung, maka kalian bisa dipotong juga kalau
berhenti percaya.

22 Jadi, sekarang sudah terbukti bahwa kebaikan hati Allah sungguh luar
biasa, dan hukuman-Nya juga sungguhmengerikan! Karena Dia akanmen-
jatuhkan hukuman berat kepada orang-orang yang tidak mau 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! 23 Dan kalau
orangYahudi tidakkeraskepala lagi lalupercayakepadaberitakeselamatan
dari Allah, maka mereka akan ditempelkan kembali pada pohon itu. Dan
tentu Allah sanggup melakukan hal itu! 24 Bukanlah hal yang biasa yang
sudah terjadi kepadakalianyangbukandaribangsaYahudi! Karenacabang
dari pohon zaitun liar jarang ditempelkan pada pohon zaitun yang ditanam
di ladang. Bangsa Yahudi sama seperti cabang asli dari pohon zaitun yang
di ladangAllah itu. Jadi, cabangasli akan lebihmudahditempelkankembali
pada pohon asalnya.

25 Saudara-saudari yang bukan orang Yahudi, saya mau membukakan
rahasia ini kepada kalian supaya kalian tidak menjadi sombong dan mem-
banggakan diri: Sementara ini, Allah sudah membuat supaya sebagian
orang dari bangsa Israel keras kepala. Tetapi hal itu akan berubah saat
semua bangsa lain yang diundang oleh Allah sudah bergabung dengan kita.
26 Pada waktu itu terjadi, Allah akan membuka jalan keselamatan kembali
kepada semua orang Israel. Hal itu sesuai dengan perkataan Allah dalam
Kitab Suci yangmengatakan,
“Juruselamat kalian akanmuncul di kota suci— yaitu Yerusalem,†

dan Dia akanmenjauhkan segala kejahatan dari keturunan Yakub.
27Dan Aku akanmemenuhi perjanjian-Ku denganmereka

ketika Akumenghapuskan dosa-dosamereka.”✡
28Karena orang Yahudi tidakmaumenerimaKabar Baik dari Allah,maka

mereka menjadi musuh-Nya. Hal itu terjadi supaya kesempatan menjadi
terbuka kepada kalian yang bukan Yahudi untuk diselamatkan. Tetapi
orang Yahudi tetap umat pilihan Allah yang sangat dikasihi-Nya. Dia tetap
mengasihi mereka karena janji-janji-Nya kepada nenek moyang mereka.
29 Karena kalau Allah memilih dan memberkati orang, Dia tidak pernah
mengubah rencana-Nya itu dan mengambil kembali berkat-Nya itu dari
mereka. 30Dahulu, kalian yang bukan Yahudi tidak mau taat kepada Allah.
Tetapi sekarang kalian sudah menerima belas kasihan-Nya sehingga bisa

† 11:26 kota suci … Yerusalem Secara harfiah, “Sion.” ✡ 11:27 Yes. 59:20-21; 27:9
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bertobat. Hal itu terjadi karena untuk sementarawaktu orang Yahudi tidak
mau taat. 31Boleh juga dijelaskan seperti ini: Sekarang orang Yahudi tidak
mau taat karena untuk sementara Allah menunjukkan belas kasihan-Nya
kepada kalian. Tetapi hal itu terjadi supaya di kemudian hari mereka juga
mendapat kesempatan lagi untukmenerimabelas kasihan-Nya. 32Ternyata
Allah sudah mengatur supaya semua bangsa mengalami masa di mana
mereka diperbudak oleh dosa dan tidak mau taat kepada Allah! Dengan
demikian, Dia membuka kesempatan bagi semua orang untuk menerima
belas kasihan-Nya!

Pujian bagi Allah
33 Oh benar sekali, Allah kita sangat baik kepada kita semua! Kebi-

jaksanaan dan pengetahuan-Nya tidak bisa dipahami oleh manusia. Dan
tidakmungkin kitamengerti keputusan-keputusan-NyadanbagaimanaDia
mengatur semua. 34 Seperti yang tertulis dalam Kitab Suci,
“Siapa yangmengetahui pikiran Tuhan?

Siapa yang sanggupmenjadi penasihat bagi Allah?”✡
35 “Siapa yang pernahmeminjamkan sesuatu kepada Allah?—

sehingga Dia wajib membayarkan sesuatu kepadanya.”✡
36 Karena hanya Allah saja yang menjadikan segala sesuatu. Dan segala

sesuatu berlangsung melalui Dia dan untuk Dia. Berikanlah segala kemuli-
aan kepada-Nya sampai selama-lamanya. Amin.

12
Serahkanlah hidupmu kepada Allah

1-2 Berdasarkan semua yang sudah saya katakan sebelumnya tentang
berbagai cara Allah berbaik hati kepada kita, maka sudah sepantasnyalah
kitamembalas kebaikanhati-Nya! Janganlah kitamengikuti lagi cara hidup
yang tidakbaik yang sudahmenjadi kebiasaanorang-orangduniawi. Tetapi
hendaklah setiap kita mengambil keputusan seperti ini, “Ya TUHAN, aku
mempersembahkan tubuhku sebagai kurban bagi-Mu!”— walaupun sebe-
narnyakitamasihhidup. Keputusanyang seperti itumerupakanpersemba-
hanyang suci danmenyenangkanhati TUHAN. LaluDia akanmemperbarui
pikiran kita, sehingga kita bisa mengetahui apa yang menjadi kehendak-
Nyabagi kita dan apa yang terbaik dalam setiap keadaan. Maksud saya, kita
dimampukan mengerti dan memilih apa yang baik dan yang paling tepat
bagi kita, serta apa yangmenyenangkan hati TUHAN.

3 Jadi Saudara-saudari, oleh karena Allah begitu baik hati kepada saya
sehingga Dia memilih saya sebagai rasul-Nya, saya mau memberikan nasi-
hat ini kepada kalianmasing-masing: Janganlah kamumenganggap dirimu
lebih tinggi dari yang sebenarnya. Tetapi pikirkanlah tentang pengetahuan
dan kemampuan khusus yang diberikan Tuhan kepadamu dengan jujur
dan rendah hati— sesuai dengan keyakinanmu tentang pemberian Tuhan
itu.* 4-5Karena setiap kita yang bersatu denganKristusmerupakan anggota
tubuh Kristus. Dan tubuh Kristus itu bisa digambarkan seperti tubuh
manusia. Tubuh kita memang satu, tetapi mempunyai banyak anggota,
dan setiap anggota mempunyai tugasnya sendiri-sendiri. Begitu jugalah
dengan kita: Biarpun banyak, tetapi setiap kita merupakan anggota dari
satu tubuh— yaitu tubuh Kristus. Jadi, setiap kita saling berkaitan satu
sama lain. 6 Dan setiap kita diberi kemampuan khusus yang berbeda-
beda—menurut kebaikan hati Allah kepada kitamasing-masing. Jadi, kalau
✡ 11:34 Yes. 40:13 ✡ 11:35 Ayb. 41:11 * 12:3 sesuai keyakinanmu … Secara harfiah, “menurut
ukuran iman.”
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Saudara sudah diberi kemampuan untuk bernubuat, sampaikanlah setiap
nubuatan sesuai dengan apa yang kamu yakini. 7 Kalau Saudara sudah
diberi kemampuan untuk melayani, hendaklah Saudara melayani. Kalau
Saudara diberi kemampuan untukmengajar, hendaklah Saudaramengajar.
8Kalau Saudara diberi kemampuan untuk menghibur orang lain, hiburlah
orang lain. Atau kalau Saudara diberi kemampuan untuk menolong orang
lain, tolonglah orang lain denganmurahhati. Kalau Saudara diberi kemam-
puan untukmenjadi pemimpin, pimpinlah orang lain dengan sepenuhhati.
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 hen-
daklah 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 men-
gasihi dengan sepenuh hati. Dan marilah kita berusaha menghormati se-
mua saudara seiman lebih dari diri kita sendiri. 11Hendaklah kita rajin bek-
erja dan jangan malas! Dengan kuat kuasa yang diberikan oleh Roh Allah,
hendaklahkitamelayaniTuhandenganpenuhsemangat. 12Bersukacitalah,
karenakita bolehyakin tentangapayangkitaharapkan. Kalaumenghadapi
kesusahan, hendaklah kita berdiri teguh. Dan dalam keadaan apa pun,
tetaplah berdoa! 13 Ketika saudara-saudari kita seiman perlu bantuan, to-
longlah mereka. Dan kalau mereka membutuhkan tumpangan, hendaklah
pintu rumahmu terbuka sebagai tempat menumpang untukmereka.

14Kalau ada orang yangmenyakitimu, mintalah kepada Allah supaya Dia
memberkati orang itu. Ya,mintalahberkat-Nyauntukdia, dan janganminta
kepada Allah untuk mengutuk dia! 15 Bersukacitalah dengan orang yang
bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. 16Hendaklah
kita sehati sepikiran. Janganlah ada yang merasa dirinya lebih penting
dari orang lain, tetapi selalu bersedia bergaul dengan orang biasa. Dan
janganlahmenganggap dirimu pandai.

17Kalau ada orang yang berbuat jahat kepadamu, janganlah kamumem-
balasnya dengan kejahatan lagi. Tetapi pikirkanlah baik-baik, supaya apa
yang mau kamu buat terhadap orang itu dianggap baik oleh semua orang.
18Sedapatmungkin dari pihakmu, berusahalah untuk hidup damai dengan
semua orang. 19Saudara-saudari yang saya kasihi, janganlah balas dendam
kepadaorangyangberbuat jahat kepadamu. BiarAllah saja— sesuai dengan
kemarahan-Nya, yang membalas kejahatan orang itu. Karena di dalam
Firman TUHAN tertulis, “Hanya Aku yang berhak memberikan hukuman.
Setiap orang yang melakukan kejahatan, Akulah yang akan membalas-
nya!”✡ 20 Tetapi hendaklah kita melakukan apa yang sesuai dengan ayat
Firman TUHAN ini,
“Kalau orang yangmemusuhimu lapar, berilah dia makan;

Kalau orang yangmemusuhimu haus, berilah dia minum.
Karena dengan cara itu,

kamu akanmembuat dia menjadi malu.”✡
21 Janganlah sampai kejahatan mengalahkan kita. Tetapi marilah kita
mengalahkan kejahatan dengan cara terus berbuat baik.

13
Taatilah peraturan pemerintah

✡ 12:19 Ul. 32:35 ✡ 12:20 Ams. 25:21-22
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1Hendaklahkita semua taat kepadapemerintah, karena tidakadapejabat
yang duduk dalam pemerintahan tanpa seizin Allah. Dan setiap pejabat
yang memerintah sekarang ditetapkan oleh Allah. 2 Jadi, setiap orang yang
melawanpemerintah sebenarnyamelawanapayang sudahditetapkanoleh
Allah. Dan orang yangmelakukan hal yang seperti itu akanmendatangkan
hukuman atas dirinya sendiri. 3 Karena orang yang berbuat baik tidak
perlu takut kepada pemerintah. Jadi kalau kamu ingin bebas dari rasa takut
kepada pemerintah, lakukanlah yang baik, maka kamu akan mendapat
pujian dari mereka yangmemerintah.

4Karena setiap pejabat pemerintah adalah hambaAllah yang bekerja un-
tukmelayani kepentinganmu. Tetapi kalaukamuberbuat jahat, tentukamu
takut kepadamereka! Dan jangankamusangkabahwakamubisa terhindar
dari kuasa para pejabat untuk menghukum kamu. Karena mereka juga
adalah hamba-hamba Allah yang bertugas untuk menghukum orang yang
berbuat jahat. 5 Jadi, seharusnyalah kita taat kepada pemerintah— bukan
karena kita takut dihukum kalau kita tidak taat, tetapi kita taat karena kita
tahu bahwa hal itu pantas dan benar di mata Allah.

6 Karena alasan itu jugalah, kita membayar pajak kepada pemerintah.
Karena para pejabat pemerintah bekerja untuk Allah dan menghabiskan
sebagianbesarwaktumerekauntukmemerintah. 7 Jadi, berikanlah kepada
setiap petugas pemerintah sesuai dengan apa yang pantas diberikan. Kalau
kamu mempunyai utang pajak, bayarlah. Dan berikanlah cukai kepada
pihak yang berhak menerima cukai. Hormat dan taatlah kepada semua
pejabat pemerintah dan kepada setiap orang yang patut dihormati.

Mengasihi sesama adalah hukum yang terutama
8 Jangan berutang apa pun kepada seseorang— kecuali saling berutang

kasih satu sama lain. Karena waktu kita mengasihi sesama kita, berarti
kita juga sedang memenuhi semua maksud dari Hukum Taurat tentang
hubungan antar sesama kita. 9 Karena di dalam Hukum Taurat tertulis,
“Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini
milik orang lain.”✡ HukumTaurat itumemang terdiri dari banyak perintah,
tetapi arti dari semua perintah itu sebenarnya adalah satu— yaitu, “Kasihi-
lah sesamamu sama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri.”✡ 10 Karena
dengan mengasihi, tentu kita tidak menyakiti orang lain. Jadi dengan
mengasihi, sama saja kita menaati semua Hukum Taurat.

11Sayamemberi nasihat seperti itu karena hal itu sangat pantas bagi kita
yang hidup pada zaman ini. Karena sekarang sudah tiba saatnya kita ban-
gundari tidur. Karenawaktunyauntukkita diselamatkan sudah lebihdekat
sekarang daripada ketika kita baru mulai percaya. 12Malam sudah hampir
berlalu, dan siang akan segera tiba. Karena itu, hendaklah kita berhenti
melakukan segala perbuatanyangberasal dari kegelapan. Danmarilah kita
menyiapkandiri kita denganperlengkapan senjata yangberasal 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. 14Tetapimarilahkitamenjadi seperti TuhankitaKristus
Yesus, supaya waktu orang melihat apa yang kita lakukan, mereka seperti
melihat Kristus di dalam diri kita. Dan jangan pernah berpikir lagi untuk
memuaskan keinginan-keinginan dirimu sendiri.

✡ 13:9 Kel. 20:13-15, 17 ✡ 13:9 Im. 19:18
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14
Jangan salingmenyalahkan saudara seiman

1Terimalahdenganbaikorang-orangyangkurangpercayapenuh tentang
kebebasan kita yang bersatu dengan Kristus. Janganlah buang-buang
waktu untuk debat pendapat dengan mereka. 2 Karena ada saudara-
saudari kitayang sangatpercayapenuhkepadaKristus, yangmerasabahwa
mereka diizinkan oleh Allah untuk makan semua jenis makanan. Tetapi
ada juga saudara-saudari lain yang ragu-ragu, yang merasa bahwamereka
diperbolehkan oleh Allah hanya untukmakan sayur-sayuran. 3Orang yang
yakin boleh makan semua jenis makanan janganlah menganggap dirinya
lebih baik dari orang yang hanya makan sayur-sayuran. Begitu juga orang
yang keyakinannya hanya makan sayur-sayuran, janganlah menganggap
bersalah orang yang makan semua jenis makanan. Karena Allah sudah
menerima saudara-saudari seiman itu, tanpa mempersoalkan keyakinan-
nya tentang makanan. 4 Sebagai contoh, kamu tidak berhak menghakimi
hamba orang lain. Hanyamajikannyalah yang berhakmenentukan hamba
itu benar atau salah. Pikirkanlah ini: Kita adalah milik kepunyaan Tuhan!
Dia pasti sanggupmenopang kita supaya tidak jatuh!

5 Atau, ada saudara-saudari kita yang yakin bahwa hari yang satu lebih
penting dari hari-hari yang lain. Tetapi ada juga saudara-saudari lain
yang yakin bahwa semua hari sama-sama penting. Untuk hal-hal seperti
itu, hendaklah setiap orang mengambil keputusan bagi dirinya sendiri
sesuai dengan keyakinannya. 6 Bagi saudara-saudari yang memperingati
hari-hari tertentu, mereka melakukannya demi kemuliaan Tuhan.* Dan
saudara-saudari yang merasa bahwa mereka boleh makan semua jenis
makanan, mereka juga makan untuk memuliakan Tuhan dan bersyukur
kepada Allah untuk makanan itu. Danmereka yang tidak makan beberapa
jenismakanan,mereka jugamelakukan itu untukmemuliakan Tuhan. Dan
mereka juga bersyukur kepada Allah karena hal itu.

7 Di antara kita, tidak ada yang hidup atau mati untuk dirinya sendiri.
8 Kalau kita hidup, kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Dan kalau kita
mati, kita juga mati untuk memuliakan Tuhan. Jadi, baik hidup maupun
mati, kitamelakukan segala sesuatu untukmemuliakan Tuhan, karena kita
adalah milik Tuhan. 9 Karena untuk itulah Kristus mati dan dihidupkan
kembali dari kematian, supaya Diamenjadi Tuhan atas semua orang— baik
yangmasih hidupmaupun yang sudahmati.

10 Jadi, janganlah kita saling menyalahkan sesama saudara seiman! Kita
tidak berhakmelakukan itu. Dan janganlah kitamenganggap diri kita lebih
baikdari saudara-saudari seimanyang lain. Karenakita semuaakanberdiri
di hadapan Allah, dan Dialah yang akan menghakimi kita. 11 Karena di
dalam Kitab Suci tertulis,
“Tuhan berkata,

‘Atas diri-Ku sendiri sebagai Allah yang hidup
Aku bersumpah bahwa semua orang akan sujud menyembah di hadapan-

Ku,
dan semua orang akanmengaku bahwa Aku-lah Allah.’ ”✡

12 Jadi, setiap kita akan mempertanggung-jawabkan semua perbuatan kita
kepada Allah.

* 14:6 perbedaan salinan Ada salinan dalam bahasa Yunani yang menambah kata-kata seperti
ini, “Dan saudara-saudari kita yang menganggap semua hari sama saja, juga melakukannya demi
kemuliaan Tuhan.” ✡ 14:11 Yes. 45:23
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Janganmembuat orang lain berdosa
13 Jadi, kita harus berhenti untuk saling menyalahkan. Dan marilah kita

putuskan untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang membuat saudara
kita menjadi lemah atau jatuh ke dalam dosa. 14Biarlah saya membagikan
pendapat saya sebagai orang yang bersatu dengan Tuhan Yesus: Saya yakin
bahwabagi kita tidakadamakananyangharam. Tetapi bagi seseorangyang
meyakini suatu jenis makanan haram— kalau dia makan makanan haram
itu, berarti dia bersalah.

15 Kalau kamu tahu saudaramu seiman menganggap suatu makanan
haram, tetapikamumasihdilihatnyamakanmakanan tersebut,makakamu
sedang merusak keyakinan saudaramu itu dan kamu sungguh-sungguh
tidak melakukan kasih. Jadi, janganlah mematahkan keyakinan saudara
seimanmu itu hanya karena soal makanan. Ingatlah bahwa Kristus juga
sudah mati untuk saudaramu itu. 16 Janganlah membiarkan sesuatu yang
kamuanggaphal baik yangdiperbolehkanmenjadi hal yangdianggap jahat
oleh saudara kita yang lain. 17 Karena bagi kita warga kerajaan Allah,
makanan dan minuman bukanlah hal yang penting. Tetapi yang penting
adalah hidup benar di hadapan Allah, berdamai, dan bersukacita dalam
Roh Kudus. 18 Karena setiap orang yang melayani Kristus dengan cara
seperti itu pasti menyenangkan hati Allah. Dan mereka itu akan diterima
oleh orang lain dengan baik juga.

19 Jadi, marilah kita berusaha dengan giat untuk melakukan apa yang
mendatangkan damai di antara kita, dan apa yang bisa membangun ro-
hani setiap orang. 20 Jangan sampai soal makanan saja menghancurkan
pekerjaan Allah di dalam hidup saudara atau saudarimu seiman. Karena
semua makanan adalah halal, tetapi kita bersalah kalau memakan sesuatu
di hadapan orang yang menganggap makanan itu haram. Kalau dia ikut
makan makanan itu, dia sudah jatuh ke dalam dosa. 21 Lebih baik tidak
makan daging atau tidak minum anggur atau tidak melakukan apa pun,
kalau hal itu membuat saudara atau saudarimu jatuh ke dalam dosa.

22 Biarlah pendapatmu tentang hal-hal seperti itu kamu pegang sendiri
dan hanya kamu dengan Allah yang tahu. Betapa bahagianya orang yang
melakukanapayangdiyakininyabenardi hadapanAllah sehinggadia tidak
merasa tertuduh. 23 Tetapi kalau kamu makan sesuatu dan tidak yakin
makanan itu halal, maka kamu bersalah, karena kamu tidakmengikuti apa
yang kamu yakini. Karena orang yang menentang apa yang diyakininya
benar di hadapan Allah, berarti dia berbuat dosa.

15
1 Bagi kita yang dewasa dalam keyakinan tentang kebebasan kita yang

bersatu denganKristus, kita harus sabar danmenolong anggota yangmasih
ragu-ragu tentang hal-hal yang seperti itu. Jadi kita tidak boleh hanya
menyenangkan diri kita sendiri. 2 Melainkan usahakanlah supaya satu
sama lain hidup saling menyenangkan, sehingga kita saling menolong dan
saling menguatkan. 3 Karena waktu Kristus hidup di dunia ini, Dia tidak
hidup untuk menyenangkan diri-Nya sendiri. Tetapi apa yang tertulis
di dalam Kitab Suci terpenuhi dalam diri-Nya— seperti ketika si penulis
mengeluh kepada Allah,
“Ya TUHAN, ketika orang-orangmenghina Engkau,

aku juga turut dihina danmenderita.”✡
4 Segala sesuatu yang tertulis di dalam Kitab Suci adalah sebagai ajaran
bagi kita. Dan semua ajaran itu diberikan untuk menjadikan kita bisa
✡ 15:3 Mzm. 69:10
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tabahdankuat, sehinggakita terusberharapkepadaAllah sebagaiPenolong
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.

7Oleh karena Kristus sudahmenerima kalian sebagai umat-Nya, hendak-
lah kalian juga saling menerima satu sama lain sesama saudara-saudari
seiman, supaya Allah dimuliakan. 8 Saya berkata begitu karena Kristus
sudah menjadi hamba bagi bangsa Yahudi untuk menunjukkan bahwa
Allahmenepati semua janji-Nya kepadamereka. DanKristusmembuktikan
bahwa semua perjanjian Allah kepada nenekmoyang orang Yahudi adalah
benar. 9Kristus juga melakukan hal itu supaya bangsa-bangsa yang bukan
Yahudi juga turut memuliakan Allah karena kebaikan hati-Nya yang Dia
nyatakankepadamereka. Hal itu seperti apayangdikatakanoleh seseorang
kepada Allah dalam Kitab Suci,
“Karena itu saya akan memuliakan Engkau di antara bangsa-bangsa yang

bukan Yahudi,
dan saya akanmenyanyikan lagu pujian bagi-Mu.”*

10Dan juga tertulis,
“Hai bangsa-bangsa yang bukan Yahudi,

bersukacitalah bersama dengan umat Allah.”✡
11 Juga tertulis,
“Hai semua bangsa yang bukan Yahudi, pujilah TUHAN!

Biarlah segala bangsamemuji Penguasa kita.”✡
12Dan Nabi Yesaya bernubuat,
“Akan datang Seorang dari keturunan Isai.

Dia akanmaju untukmemerintah semua bangsa,
dan orang yang bukan Yahudi akan berharap kepada-Nya.”✡

13Karena itu sayamendoakankalian semuayangpercayakepadaKristus:
Saya berharap Allah— sumber pengharapan kita itu, akan sangat mem-
berkati kalian dengan sukacita dan ketenangan dalam perlindungan-Nya.
Oleh karena berkat-Nya itu dan dengan kuasa RohKudus, kalian tentu akan
semakin yakin atas kebaikan hati-Nya kepada kita.

Paulusmenceritakan pekerjaannya
14 Saudara-saudariku, saya yakin bahwa kalian hidup dengan cara yang

sangat baik, dan saya yakin juga bahwa kalian sudah mempunyai se-
mua pengetahuan yang diperlukan sehingga kalian bisa saling menasi-
hati. 15 Walaupun begitu, saya memberanikan diri menulis surat ini un-
tuk memperingatkan kalian dengan tegas tentang beberapa hal— sesuai
dengan tugas yang Allah berikan kepada saya karena kebaikan hati-Nya.
16 Dialah yang memanggil saya menjadi pelayan Kristus Yesus, dan Dia
yang memberikan tugas kepada saya untuk mengabarkan Kabar Baik-Nya
kepada orang yang bukan Yahudi. Jadi sayamelayani sama seperti seorang
imam, karena saya juga bekerja sebagai perantara supaya orang yang
bukan Yahudi juga bisa memberikan hidup mereka kepada Allah seperti
kurban persembahan yang hidup. Dan Allah akan menerima mereka
karenamereka sudah disucikan oleh Roh-Nya.

* 15:9 bagi-Mu Secara harfiah, “bagi nama-Mu.” Sesuai dengan kebudayaan orang Yahudi, nama
Allah digunakan dengan arti seluruh kepribadian Allah. Kutipan ini dari Mzm. 18:50. ✡ 15:10 Ul.
32:43 ✡ 15:11 Mzm. 117:1 ✡ 15:12 Yes. 11:10
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17Karena itu saya senang sekali atas semua yang Kristus Yesus kerjakan
melalui saya demi kemuliaan Allah. 18 Tentang pelayanan saya, saya tidak
maumembanggakan diri. Tetapi saya hanya akanmembicarakan apa yang
sudah Kristus lakukan melalui saya, sehingga saya bisa memimpin orang
yang bukan Yahudi taat kepada Allah melalui apa yang saya katakan dan
lakukan. 19 Dan mereka menjadi taat kepada Allah karena Roh Kudus
menunjukkan kuasa-Nya melalui saya sehingga terjadi banyak keajaiban.
Dan saya sudah menceritakan Kabar Baik tentang Kristus dengan lengkap
mulai dari kota Yerusalem sampai jauh ke daerah Ilirikum. 20 Keinginan
saya adalah untuk selalumenceritakan Kabar Baik kemana saja ke tempat-
tempat di mana orang-orang belum pernah mendengar tentang Kristus,
karena saya tidak mau membangun pekerjaan pelayanan saya di atas
fondasi yang sudah dibangun oleh orang lain. 21Hal itu juga seperti tertulis
dalam Kitab Suci,
“Orang-orang yang belum pernahmenerima berita tentang Dia,

mereka akanmelihat Dia.
Dan orang-orang yang belum pernahmendengar berita tentang Dia,

mereka akanmenjadi mengerti.”✡
Rencana Paulus untukmengunjungi Roma

22Karena sebelumnya saya selalu sibukdi daerah lain, hal itulah yang ser-
ing 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 puas dalam persekutuan bersama dengan
kalian, saya harap kalian bisamenolong sayameneruskan perjalanan saya.

25 Sekarang saya sedang pergi ke Yerusalem dalam rangka untuk mem-
berikan bantuan kepada umat Allah. 26 Umat-Nya yang sangat miskin
cukup banyak di Yerusalem. Dan beberapa jemaat diMakedonia danAkaya
sudahmemutuskanuntukmenyumbangkandanauntukmenolongmereka.
27 Saudara-saudari kita di Makedonia dan Akaya dengan sangat senang
hati melakukan hal itu. Memang sudah sepantasnya mereka menolong
saudara-saudari seiman di Yerusalem, karena mereka orang yang bukan
Yahudi sudah turut menerima berkat rohani yang luar biasa dari orang
Yahudi. Jadi, mereka merasa berhutang kepada orang Yahudi sehingga
mereka mengirimkan berkat materi. 28 Jadi, saya pergi ke Yerusalem
untuk menjamin bahwa bantuan ini diberikan kepada anggota-anggota
yang miskin di Yerusalem. Sesudah menyelesaikan tugas itu, saya akan
berangkat ke Spanyol. Tetapi dalamperjalanan itu, saya akanmengunjungi
kalian dulu. 29Dan waktu saya sudah sampai di kota Roma dan kita sudah
saling bertemu, saya yakin Kristus akan sangat memberkati kita!

30 Saudara-saudari, saya minta tolong supaya kalian sungguh-sungguh
berdoa kepada Allah tentang pekerjaan saya. Lakukanlah itu oleh karena
kita sama-sama bersatu dengan Tuhan kita Kristus Yesus dan karena kasih
yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. 31 Doakan juga supaya saya
selamat dari orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus di Yudea,
dan supaya bantuan yang saya bawa ke Yerusalem itu akan berkenan
bagi umat Allah di sana. 32 Dengan demikian, kalau Allah mengizinkan,
saya akan datang kepada kalian dengan senang hati! Dan waktu kita
✡ 15:21 Yes. 52:15
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sudah bertemu, kita akan mempunyai banyak kesempatan untuk saling
menguatkan. 33Sayaberharap supayaAllah—yaituDia yang selalumenjaga
kita supaya hidup dengan perasaan tenang, tetapmenyertai kalian! Amin.

16
Kata-kata terakhir dari Paulus

1 Saya mohon kalian mau mengenal dan mempercayai saudari seiman
kita— Febe. Dia sudah ditugaskan sebagai pelayan khusus di dalam jemaat
di Kengkrea. 2 Terimalah dia karena dia juga sudah bersatu di dalam
Tuhan— seperti yang sepantasnya bagi umat Allah. Tolong bantu dia dalam
hal apa saja yang dia perlukan, karena dia sendiri sudahmenolong banyak
orang— termasuk saya.
3 Sampaikan salam saya kepada Priskila dan Akwila. Mereka melayani

bersama saya karena mereka juga sudah bersatu dengan Kristus
Yesus. 4Mereka sudahmempertaruhkannyawamerekademimenye-
lamatkan hidup saya. Saya sangat berterima kasih kepada mereka,
dan bukan hanya saya saja tetapi semua jemaat yang bukan orang
Yahudi, juga berterima kasih kepadamereka karena hal itu.

5 Sampaikan juga salam saya kepada jemaat yang berkumpul di rumah
mereka.

Sampaikan salam saya kepada sahabat saya Epenetus yang terkasih. Dialah
orang pertama di Asia yang menjadi pengikut Kristus. 6 Sampaikan
salam saya kepadaMaria. Dia sudah banyak bekerja untuk jemaat di
Roma.

7 Sampaikan salam saya kepada Andronikus dan Yunias. Mereka adalah
orang Yahudi seperti saya dan juga pernah dipenjarakan bersama
saya. Mereka sudah menjadi pengikut Kristus sebelum saya, dan
mereka berdua terkenal sebagai utusan Kristus untuk melakukan
pekerjaan-Nya.*

8Sampaikan salamsayakepadaAmpliatus yang sayakasihi di dalamTuhan.
9 Sampaikan salam saya kepada Urbanus, teman sepelayanan kita di dalam

Kristus.
Juga sampaikan salam saya kepada sahabat saya yang terkasih, Stakis.
10 Sampaikan salam saya kepada Apeles. Dia sudah dicobai dan terbukti

bahwa kasihnyamurni kepada Kristus.
Sampaikan salam saya kepada setiap orang dalam keluarga Aristobulus.
11 Sampaikan salam saya kepada teman saya Herodion— yang sebangsa

dengan saya.
Sampaikan salam saya kepada keluargaNarkisus— saudara-saudari seiman

kita di dalam Kristus.
12Sampaikan salam saya kepada Trifena dan Trifosa. Kedua perempuan itu

selalu sungguh-sungguh bekerja untukmelayani Tuhan.
Sampaikan salam kepada sahabat saya yang terkasih— Persis. Dia juga

banyak bekerja demi kemuliaan Tuhan.
13 Sampaikan salam saya kepada Rufus. Dia adalah orang yang istimewa di

mata Tuhan.
Dan sampaikan juga salam saya kepada ibunya— yang juga sudah menjadi

seperti ibu saya sendiri.
14 Sampaikan salam saya kepada Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrobas,

Hermas, dansaudara-saudaraseiman lainyangadabersamamereka.

* 16:7 utusan … Secara harfiah, “rasul.” Lihat catatan di Luk. 6:13.
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15 Sampaikan salam saya kepada Filologus dan Yulia, Nereus dan
saudarinya, serta Olimpas, dan juga untuk semua umat Allah yang
ada bersamamereka.

16 Saudara-saudari, sebagai umat yang disucikan oleh Allah, hendaklah
kalian saling memberi salam satu sama lain dengan penuh kasih.†

Semua jemaat Kristus menyampaikan salam kepada kalian.
17 Saudara-saudari, saya menasihati kalian supaya kalian hati-hati ter-

hadap orang yang suka membuat perpecahan. Hati-hatilah dengan orang
yang suka merusak keyakinan orang lain. Mereka melawan ajaran benar
yang sudah kalian terima. Jauhilah mereka, 18 karena orang seperti itu
tidak melayani Kristus— Tuhan kita. Yang mereka inginkan hanya untuk
menyenangkandirimereka sendiri. Merekamemakai kata-kata yang indah
untukmembohongi orang-orang yang tulus hati.

19 Tetapi semua saudara seiman sudah mendengar tentang kalian— je-
maat Roma, bahwakalian sangat taat kepadaTuhanYesus. Jadi, saya sangat
bersukacita karena kalian! Tetapi sayaminta kalian supaya terus bijaksana
terhadap semua hal yang baik, dan tetapmerasa bahwa tidak perlumenge-
tahui apa pun tentang yang jahat. 20Allah— yaitu Dia yang selalu menjaga
kita supaya hidup dengan tenang, akan segera menghancurkan iblis dan
menaklukkan dia di bawah kuasa kita. Doa saya, Penguasa kita Yesus akan
selalu baik hati kepada kalian.

21 Timotius— sahabat saya sepelayanan, menyampaikan salam kepada
kalian. Juga salam dari teman sebangsa dengan saya— Lukius, Yason, dan
Sosipater.

22 Saya, Tertius, juga menyampaikan salam kepada kalian dalam Tuhan.
Saya yang membantu Paulus untuk menuliskan surat ini— sesuai dengan
apa yang dia ucapkan.

23-24 Salam dari Gayus kepada kalian. Dia yang sudah mengizinkan saya,
Paulus, dan semua jemaat di sini untuk menggunakan rumahnya. Erastus
dan saudara kita seiman— Kwartus, menyampaikan salam kepada kalian.
Erastus adalah bendahara kota ini.‡

25 Kemuliaan bagi Allah! Dialah yang bisa menguatkan kalian supaya
kalian terus percaya kepada Kristus sesuai dengan Kabar Baik yang saya
ajarkan— yaitu apa yang sudah Allah nyatakan kepada kita. Itulah rencana
Allah tentang Kristus Yesus yang dirahasiakan dari sejak semula kepada
manusia. 26 Tetapi sekarang, Allah sudah menyatakan rencana-Nya itu.
Pertama-tama dinyatakan dalam tulisan para nabi— yang ditulis sesuai
perintahAllah. Sekarangkitamengabarkanberita itukepadasemuabangsa
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.

† 16:16 disucikan … salam … dengan penuh kasih Secara harfiah, “ciuman kudus.” ‡ 16:23-24
perbedaan salinan Ada beberapa salinan dalam bahasa Yunani yang menambah kata-kata ini:
“Semoga Tuhan kita Yesus Kristus tetap baik hati kepada kalian semua. Amin.” Ada salinan lain yang
meletakkan kata-kata itu di bawah ayat 27.
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Surat Paulus yang pertama kepada jemaat
Korintus

1-2 Kepada yang kekasih Saudara-saudari saya seiman jemaat Allah di
Korintus— yaitu kepada kalian yang dikuduskan karena bersatu dengan
Kristus Yesus: Kalian juga sudah dipanggil untuk menjadi umat Allah,
bersama dengan semua orang di mana saja yang percaya kepada Kristus
Yesus— yaitu Tuhanmereka dan Tuhan kita.
Salam dari Paulus, yang dipanggil atas kehendak Allah menjadi rasul

Kristus Yesus, dan dari Sostenes— saudara kita seiman.
3Doa kami, Allah Bapa dan Penguasa kita Kristus Yesus akan selalu baik

hati kepada kalian masing-masing dan menjagamu supaya kamu hidup
dengan tenang dalam perlindungan Bapa dan Penguasa kita.

Paulus bersyukur kepada Allah
4Saya selalu bersyukur kepadaAllah karena saya sudahmenyaksikan be-

tapa besar kebaikan hati-Nya yang sudah diberikan kepada kalian melalui
Kristus Yesus. 5 Buktinya, kalian sudah diperkaya dalam segala hal, baik
dalam segala perkataan maupun pengetahuan. Hal ini terjadi karena
kalian bersatu dengan Yesus. 6Dan hal itu membuktikan bahwa kesaksian
yang saya berikan tentang Kristus kepada kalian adalah benar. 7 Dan
akibatnya kalian mempunyai semua kemampuan khusus yang diberikan
oleh Roh Allah sementara kita menunggu kedatangan Tuhan kita Kristus
Yesus. 8 Yesus juga akan selalu menguatkan kalian supaya bisa bertahan
sampai pada akhirnya, sehingga kalian tidak bercela pada hari kedatangan
Tuhan kita Kristus Yesus. 9Allah selalu bisa dipercaya. Dialah yang sudah
memanggil kalian untuk mendapat bagian dalam hidup bersama dengan
Anak-Nya Kristus Yesus— Tuhan kita.

Masalah dalam jemaat Korintus
10Saudara-saudari, saya sungguh-sungguhmemohondalamnamaTuhan

kita Kristus Yesus supaya kalian seia sekata, dan supaya tidak ada perpeca-
han di antara kalian. Biarlah kalian sungguh-sungguh bersatu, sehati dan
sepikir.

11 Saudara-saudari, saya mendorong begitu karena beberapa orang
dari keluarga Kloe sudah memberitahukan kepada saya bahwa ada
pertengkaranyang terjadi di antarakalian. 12Maksud saya: Di antarakalian
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
kepada Allah bahwa saya tidak membaptis kalian, kecuali Krispus dan
Gayus. 15 Saya bersyukur karena sekarang tidak ada orang yang bisa
berkata bahwa kalian dibaptis dalam nama saya. 16 (Saya memang sudah
membaptis keluarga Stefanus, tetapi saya tidakmengingat kalau sayamem-
baptis orang lain.) 17Karena Kristus tidak memberikan tugas kepada saya
untuk membaptis orang, melainkan untuk memberitakan Kabar Baik. Dan

* 1:12 Petrus Secara harfiah, “Kefas,” yaitu namanya dalam bahasa Ibrani. Kedua nama Petrus
berarti “batu besar.”
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Dia tidakmau sayamemberitakan denganmemakai kepandaian berbicara
secara manusia duniawi, supaya kuasa rohani yang berada dalam berita
tentang salib† Kristus tidak sia-sia.

Kuasa danHikmat Allah dalamKristus Yesus
18Karena ajaran tentang salib Kristus merupakan hal bodoh bagi orang-

orang yang menuju kebinasaan, tetapi bagi kita yang diselamatkan ajaran
itu merupakan kuasa Allah. 19Hal ini sesuai dengan Firman Allah di mana
Dia berkata,
“Aku akanmembinasakan hikmat orang-orang bijak.

Aku akanmengacaukan pengertian orang-orang pandai.”✡
20 Jadi sekarang— baik semua orang bijak, orang yang berpendidikan

tinggi, maupun ahli-ahli berdebat di masa sekarang ini seharusnya merasa
malu. Allah sudah membuat hikmat dunia menjadi kebodohan. 21Karena
inilah yang diinginkan oleh Allah dengan hikmat-Nya: Dunia tidak akan
mengenal Allah melalui hikmatnya sendiri. Jadi, Allah berkenan menggu-
nakan pemberitaan Kabar Baik yang merupakan hal bodoh untuk menye-
lamatkan orang-orang percaya.

22 Karena orang Yahudi meminta keajaiban sebagai bukti, sedangkan
orang yang bukan Yahudi tidak mau percaya kalau suatu ajaran tidak
sesuai dengan apa yang mereka anggap sebagai hikmat. 23 Tetapi kami
mengabarkan berita tentang Kristus yang sudah disalibkan. Berita itu
merupakan masalah besar bagi orang Yahudi. Dan orang yang bukan
Yahudi menganggap berita itu sebagai kebodohan. 24Tetapi Kristus adalah
kuasadanhikmatAllahbagi semuaorang yang sudahdipanggil Allah—baik
bagi orangYahudimaupunbagi orangbukanYahudi. 25KarenaajaranAllah
yang dianggap bodoh itu lebih berhikmat dari hikmat manusia. Dan sifat-
sifat Allah yang dianggap lemah adalah lebih kuat dari kekuatanmanusia.

26 Coba ingat, Saudara-saudari, kedudukan kalian masing-masing waktu
dipilih oleh Allah! Tidak banyak dari antara kalian yang dianggap orang
bijak dalam pandangan manusia. Tidak banyak dari antara kalian yang
dianggap orang besar atau kaya. 27Tetapi Allah memilih ajaran dan orang-
orang percaya yang dianggap bodoh oleh manusia di dunia ini, untuk
mempermalukan orang-orang yang dianggap bijak. Dan Dia memilih para
penginjil dan Kabar Baik tentang Kristus yang dianggap lemah oleh manu-
sia di dunia ini, untuk mempermalukan orang-orang kuat. 28 Bahkan kita
dan keyakinan kita dianggap tidak penting, dihina, dan sama sekali tidak
ada arti oleh manusia di dunia ini. Biarpun begitu, sebenarnya kita dan
keyakinan kita itu dipilih Allah untuk menghapus hal-hal yang dianggap
penting oleh orang-orang yang berkedudukan tinggi dan yang dianggap
pintar! 29Allahmelakukan itu supaya tidak ada orang yang bisamembang-
gakan diri di hadapan-Nya. 30Allah sendirilah yang sudahmempersatukan
kalian dengan Kristus Yesus. Allah juga yang sudah menjadikan Kristus
sebagai sumber hikmat bagi kita. Dan Kristuslah yangmembuat kita benar
di hadapan Allah, dan Dia juga yang menyucikan serta membebaskan kita
dari dosa. 31 Oleh karena itu— seperti yang tertulis dalam Firman Allah,
“Orang yang mau bangga, berbanggalah hanya tentang apa yang TUHAN
perbuat— bukanmembanggakan dirinya sendiri!”✡

† 1:17 salib Paulus memakai perkataan ‘salib’ sebagai gambar dari berita keselamatan, khususnya
kematianKristusmenebusmanusia dari hukumanAllah atas dosamerekamasing-masing. ✡ 1:19
Yes. 29:14 ✡ 1:31 Yer. 9:24; 2Kor. 10:17
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2
Berita tentang Yesus yang disalibkan

1 Demikian juga, Saudara-saudari, ketika saya pertama kali menyam-
paikan berita keselamatan di antara kalian— yaitu ajaran Allah yang dulu
dirahasiakan kepada manusia, saya tidak menggunakan kata-kata yang
indah-indah ataupun hikmat duniawi untuk mengajar. 2 Karena pada
waktu itu saya sudahmengambil keputusanbahwaselamabersamadengan
kalian, saya akan melupakan semua ajaran lain kecuali Kristus Yesus dan
kematian-Nya di kayu salib. 3 Dan ketika saya datang, saya sedang lemah
dan gemetar ketakutan. 4 Biarpun ajaran dan kata-kata saya bukanlah
kata-kata hikmat yang bisa meyakinkan orang, tetapi ajaran saya sudah
diteguhkan oleh kuasa Roh Kudus. 5 Dan hal itu baik, karena dengan
demikiankepercayaankalianatasdasarkuasaAllah saja—bukanatasdasar
hikmat manusia.

Hikmat Allah
6 Tetapi sebenarnya, waktu bersama orang-orang yang dewasa secara

rohani, kami mengajarkan hikmat. Tetapi hikmat kami tidak berasal dari
dunia ini, dan tidak berasal dari penguasa-penguasa dunia yang akan
segera dibinasakan. 7 Yang kami ajarkan adalah hikmat Allah yang dulu
tersembunyi bagi manusia sejak penciptaan dunia. Tetapi sekarang hik-
mat 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. 9 Tetapi hal itulah yang
dimaksudkan ayat Kitab Suci ini:
“Tidak adamanusia yang pernahmelihat,

mendengar, ataupunmembayangkan
apa yang sudah Allah siapkan bagi orang-orang yangmengasihi Dia.”✡

10Tetapi sekarangAllah sudahmenunjukkanhal-hal itu kepadakitamelalui
Roh-Nya! Karena Roh Kudus itu mengetahui segala sesuatu— bahkan
rahasia Allah yang tersembunyi sekalipun. 11Contohnya, tidak seorang pun
tahupikiran orang lain, kecuali rohnya yang tinggal di dalamdia. 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. 14 Tetapi seorang yang
tidak hidup bersama Roh Allah tidak bisa menerima ajaran yang berasal
dari Roh Allah itu. Karena orang seperti itu akan berpikir bahwa ajaran itu
merupakan suatu kebodohan. Dia tidak mungkin mengerti, karena ajaran
dari Roh Allah hanya bisa dimengerti dengan bantuan Roh Allah. 15 Oleh
karena itu, kita yang bersatu dengan Roh Allah bisa menilai semua ajaran
rohani yang dalam. Sedangkan orang-orang yang belummenerima hikmat
dari RohAllah tidakmampumenilai hal apa pun tentang kita. Hal ini sesuai
dengan Firman Allah yang berkata,
16 “Manusia tidakmungkinmengetahui pikiran TUHAN!
✡ 2:9 Yes. 64:4
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Siapa pun tidakmampumemberikan nasihat kepada-Nya.”✡
Olehkarena ituhal yang sangat luarbiasabagi kita adalah: MelaluiRoh-Nya
kita diberikan kemampuan untuk berpikir seperti Kristus!

3
Hikmat Allah tidakmemimpin kepada perpecahan dalam jemaat

1 Dan Saudara-saudari, dulu saya tidak bisa berbicara kepada kalian
seperti berbicara kepada orang yang sudah bersatu dengan Roh Allah.
Saya terpaksa berbicara kepada kalian sebagai orang yang masih dikuasai
oleh keinginan-keinginan diri sendiri— yaitu seperti bayi rohani dalam
hal mengikut Kristus. 2 Ajaran yang saya sampaikan seperti susu— bukan
seperti makanan keras. Saya melakukan hal itu karena kalian belum bisa
menerima makanan orang dewasa. Bahkan sekarang pun kalian belum
siap untuk makan makanan rohani yang seperti itu. 3Karena kalian masih
dikuasai oleh keinginan-keinginan badani. Dengan keadaan kalian yang
masih saling iri hati dan bertengkar, hal itu membuktikan bahwa kalian
belum lepas dari keinginan-keinginan itu. Berarti kalianmasih hidup sama
seperti orang duniawi. 4Hal ini terbukti karena di antara kalian ada yang
berkata, “Saya pengikut Paulus,” dan yang lain berkata, “Saya pengikut
Apolos.” Ketika kalian berkata seperti itu, kalian masih seperti orang
duniawi.

5 Apakah Apolos orang penting? Tidak. Apakah saya— Paulus, orang
penting? Tidak. Kami hanyalah pelayan Tuhan Yesus yang menjalankan
tugas dari-Nya dan yang menolong kalian untuk percaya penuh kepada-
Nya. 6 Jadi saya yang menanam bibit, Apolos yang menyiramnya. Tetapi
yang bisamembuat bibit itu tumbuh hanya Allah saja! 7Karena itu pelayan
yang menanam atau pun yang menyiram tidak penting. Hanya Allah
yang penting karena Dialah yang membuat supaya bibit itu bisa tumbuh.
8 Jadi sebenarnya pelayan yang menanam dan pelayan yang menyiram
mempunyai tujuan dan kedudukan yang sama. Dan setiap pelayan akan
mendapat upah sesuai dengan pekerjaan pelayanannya. 9 Karena kami
sama-samapelayanAllah, dan kalian seperti ladangmilik kepunyaanAllah.
Dan kalian juga merupakan Rumah Allah yang baru. 10 Sesuai dengan

kebaikan hati Allah yang diberikan kepada saya, saya ditugaskan untuk
meletakkan fondasi Rumah Allah itu— yaitu saya yangmengajarkan kalian
tentang Kristus Yesus. Jadi saya ditugaskan seperti seorang ahli bangunan.
Tetapi sekarang orang-orang lain sedang membangun di atas fondasi yang
sudah saya kerjakan itu. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang berhati-hati
tentang bagaimana caranya dia membangun di atas fondasi itu. 11 Jangan
sampai ada orang yang membangun di atas dasar yang lain! Fondasi yang
satu-satunya hanya Kristus Yesus! 12-13 Pada Hari Pengadilan,* Allah akan
menguji mutu pekerjaan setiap orang yang membangun di atas dasar itu.
Saat itu akan terlihat kalau bahan yang dipakai untuk membangun tahan
uji atau tidak. Akan kelihatan kalau orang membangun ruangan dengan
bahan yang tahan uji, seperti emas, perak, atau batu permata. Dan juga
akan tampakkalauorangmembangunruangandenganbahanyangbersifat
sementara saja, seperti kayu, rumput, atau jerami. Karena pada Hari
Pengadilan pekerjaan setiap orang akan diuji dengan api. 14Kalau ruangan
yang dibangun itu masih tetap berdiri sesudah diuji, orang yang memban-
gun itu akan menerima upah. 15 Kalau ruangannya itu terbakar, dia akan

✡ 2:16 Yes. 40:13 * 3:12-13 Hari Pengadilan Secara harfiah, “hari itu.”
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mengalami kerugian. Biarpun begitu, dia akan diselamatkan, tetapi dia
akan seperti orang yangmelarikan diri waktu rumahnya terbakar.

16 Jadi kalian harusmengerti bahwa kita semuamerupakan RumahAllah
danRohAllahhidupdi dalamkita. 17Kalauadaorangyangmenghancurkan
Rumah Allah, maka Allah juga akan menghancurkan dia. Karena Rumah
Allah adalah suci, dan secara rohani kita umat Allah adalah Rumah-Nya.

18 Janganlah kalian masing-masing menipu dirimu sendiri. Siapa di
antara kamu yang merasa bahwa dia bijak menurut ukuran dunia ini,
biarlah dia menjadi bodoh menurut ukuran dunia ini supaya dia benar-
benar bijak menurut ukuran TUHAN. 19 Karena hikmat dunia ini meru-
pakan kebodohan bagi Allah. Seperti yang tertulis dalam Kitab Suci, “Allah
menggunakankecerdikanorangberhikmat seperti jerat untukmenangkap-
nya.”✡ 20Dan juga tertulis, “TUHAN tahu bahwa pikiran orang-orang yang
berhikmat adalah sia-sia.”✡ 21Oleh karena itu, jangan lagi membanggakan
diri sebagai pengikut saya, Apolos, atau guru lain. Karena bagi kita yang
bersatu dengan Kristus, semuanya menjadi milik kita: 22 Paulus, Apolos,
Petrus,†dunia ini, kehidupanataupunkematian, baikhal-hal yang sekarang
maupun hal-hal yang akan datang— semuanya milik kita. 23Hal itu benar
karena kita adalahmilik Kristus, dan Kristus adalahmilik Allah.

4
Hubungan para rasul Kristus dengan jemaat

1Dengan demikian kalian seharusnyamenganggap kami sebagai pelayan
Kristus, karena Allah sudah mempercayakan kepada kami tugas untuk
menyatakan rencana-Nya yang dulu dirahasiakan kepada manusia. 2Dan
seorang pelayan perlu menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh bisa
dipercayai. 3 Tetapi bagi saya, tidak menjadi soal kalau saya dinilai oleh
kalian, atau badan pengadilan manusia. Bahkan saya tidak menilai diri
saya sendiri. 4 Dalam hati, saya tidak merasa bersalah. Tetapi itu tidak
membuktikan bahwa saya benar. Biarlah TUHAN yang menilai pelayanan
saya. 5 Jadi saya menasihatkan supaya jangan menilai para pelayan Tuhan
Yesus sebelumDia sendiri datang. Dialah yang akanmenyatakan segala hal
yangdirahasiakandalamkegelapan, termasukalasandanpikiranmanusia.
KemudianAllah akanmemberikan pujian kepada semua pelayan-Nya yang
layakmenerimanya.

6 Dalam ajaran tadi, Saudara-saudari, saya sudah memakai Apolos dan
diri saya sendiri sebagai contoh untuk kalian. Saya melakukan itu supaya
kalian bisa belajar prinsip ini, “Taatlah hanya kepada yang tertulis dalam
Kitab Suci.” Jadi, saya berharap jangan ada lagi di antara kalian yang
menganggapbahwapelayanTuhanyangsatu lebihbaikdaripadayang lain.
7Kalau masih mau bertengkar, alasan apa yang kamu pakai untuk merasa
dirimu lebih baik dari saudara-saudari seiman yang lain? Pikirkanlah ini:
Semua kemampuan yang kamu miliki hanyalah pemberian TUHAN saja.
Jadi, kalau pemberian itu hanya karena kebaikan hati Allah, janganlah
kamu menyombongkan diri— seolah-olah kamu mendapatkan itu karena
kekuatanmu sendiri!

8Tetapi ternyata kalian jemaat di Korintus sudahmenganggap diri kalian
mempunyai semua yang kalian butuhkan! Kalian sudah kaya. Kalian
sudah menjadi seperti raja. Anggapan itu muncul sesudah kami tidak
lagi bertugas di antara kalian. Wah, bagus benar kalau kalian menjadi
✡ 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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raja! Dengan begitu, kami sebagai rasul yang menginjili 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 huku-
man mati. Lalu kami menjadi tontonan umum— baik di hadapan semua
manusia di dunia ini maupun di hadapan para malaikat. 10 Gara-gara
kami melayani Kristus, kami dianggap orang bodoh, tetapi kalian masih
dianggap orang berhikmat. Kami pelayan Kristus selalu dianggap lemah,
tetapi kalian merasa diri kalian kuat. Di mana-mana kami dihina, tetapi
kalian dihormati. 11 Bahkan sampai saat ini, kami sering tidak mendapat
makanan dan minuman yang cukup, dan juga tidak mempunyai pakaian
yang cukup. Kami sering dipukuli dan tidak mempunyai tempat tinggal.
12 Kami terpaksa bekerja keras dengan tangan kami sendiri. Dan kami
sering dihina, tetapi kamimembalasmereka 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! 15Karena
biarpun kalian boleh mempunyai ribuan guru yang bisa mengajar kalian
tentang Kristus, tetapi kalian tidak mempunyai banyak bapak. Hanya say-
alah yang menjadi bapak rohani kalian, karena saya yang memberitakan
Kabar Baik tentang Kristus Yesus kepada kalian. 16 Oleh karena itu, saya
mendorong kalian untuk ikut teladan saya. 17Karena itulah sayamengutus
Timotius kepada kalian. Karena kami sama-sama bersatu dengan Tuhan
Yesus, maka dia sudahmenjadi seperti anak yang saya kasihi— yang sangat
setia melayani TUHAN. Dia akan mengingatkan kalian tentang cara hidup
saya, dan tentang cara hidup yang sesuai bagi kita yang bersatu dengan
Kristus Yesus— seperti yang saya ajarkan kepada setiap jemaat.

18 Ternyata ada orang-orang di antara kalian yang sudah menjadi som-
bong dan menganggap diri sebagai pemimpin. Tentu hal itu terjadi karena
mereka pikir bahwa saya tidak akan mengunjungi kalian lagi. 19 Tetapi
kalau TUHAN menghendaki, saya akan segera datang kepada kalian. Dan
saat itu kita akan lihat siapa yangmemimpin dengan kuasa dari Tuhan, dan
siapa saja yang menyombongkan diri. 20Karena pekerjaan kerajaan Allah
bukanlah soal perkataan manusia saja, tetapi soal kuasa yang diberikan
oleh Allah! 21 Jadi sekarang tinggal kalian pilih saja: Apakah kalian mau
supaya saya datang dengan cambuk untuk mengatur kalian? Atau kalau
kalian sudah taat, saya bisa datang dengan sikap yang penuh kasih dan
kelembutan.

5
Masalah tingkah laku dalam jemaat

1 Saya sangat prihatin mendengar berita bahwa ada dosa percabulan
yang sangatmemalukan di antara kalian, dan jenis percabulan yang seperti
itu jarang terjadi sekali pun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal
TUHAN! Karena saya dengar ada seorang laki-laki yang mengambil istri
ayahnya. 2 Karena itu, kalian tidak pantas menjadi sombong dan bangga
sebagai umat Allah yang hebat! Lebih baik kalian menangis! Lalu dia
yang melakukan dosa itu harus dikeluarkan dari antara kalian. 3 Biarpun
secara jasmani saya tidak bersama kalian, tetapi saya merasa seperti roh
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saya ada bersama kalian. Dan saya sudah menghakimi orang yang sudah
berbuat dosa itu, seperti saya adabersamakalian. 4 Jadiwaktu kalian sudah
berkumpul dalam nama Penguasa kita Yesus, dan roh saya dengan kuasa
Penguasa kita Yesus sudah bersama kalian, 5 serahkanlah orang itu kepada
iblis. Hendaklah itu dibuat supaya— melalui hukuman yang diberikan oleh
iblis, keinginan-keinginan badaninya bisa dihancurkan supaya rohnya bisa
diselamatkan pada hari kedatangan Tuhan Yesus.

6 Memang sekarang tidak pantas untuk kalian membanggakan diri se-
bagai umat Allah yang baik. Ingatlah peribahasa ini, “Sedikit saja ragi
akan membuat seluruh adonan mengembang.” 7 Seperti yang selalu di-
lakukan sebelum orang Yahudi merayakan Paskah, buanglah semua ragi
yang lama— yaitu dosa, sehingga kalianmenjadi 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 mer-
ayakan Paskah. Tidak cocok bagi kita untukmakan roti yang dibuat dengan
ragi yang lama. (Berarti kita tidak boleh terlibat dalam dosa dan kejahatan
yang lama, seperti yang kita lakukan sebelum mengenal Kristus.) Kita
seperti orang-orang yang ikut merayakan Paskah dengan makan roti yang
tidak beragi— yang melambangkan kita hidup murni dan sesuai dengan
ajaran benar.

9Sayapernahmenulis surat kepadakaliandenganperintah supayakalian
tidak bergaul dengan orang yang melakukan percabulan. 10 Sekarang saya
perlumenjelaskanbahwayangsayamaksudkanbukanlahsupayakita tidak
bergaul dengan semua orang duniawi yang melakukan percabulan, atau
orang yang berbuat dosa lain— seperti orang yang serakah, orang yang
menipu orang lain untuk mendapatkan uang, atau penyembah berhala.
Supaya terhindar dari orang-orang seperti itu, kita perlu keluar dari dunia
ini! 11Tetapimaksud sayahindarilah orang yangmenyebut dirinya saudara
seiman, sedangkandiamasihmelakukanpercabulanataupunberbuat dosa
lain— yaitu serakah,menyembahberhala, atau orang yangmenghina orang
lain, pemabuk, atau orang yang suka menipu untuk mendapatkan uang.
Jangan pernah berhubungan dengan orang-orang seperti itu yang pura-
pura berbuat baik— bahkanmakan bersama juga jangan!

12-13 Bukan urusan kita untuk menghakimi orang-orang yang bukan
saudara seiman. Itu urusan Allah. Tetapi kalian harus mengatur dan
siapmenghakimi orang-orang yang sudahmenjadi anggota jemaat. Seperti
tertulis dalam Firman TUHAN, “Usirlah orang jahat dari antara kalian!”✡

6
Mengatasi masalah di antara sesama saudara seiman

1 Saya sangat tidak setuju kalau terjadi perkara di antara kalian, dan
ada yang berani membawa perkara itu kepada hakim yang tidak percaya
kepada Allah! Kenapa kamu tidak meminta salah satu saudara seiman
untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di antara kalian? Hal
itu akan lebih baik karena saudara seiman itu sudah disucikan olehKristus,
sedangkan hakim-hakim dari luar jemaat belum. 2 Apakah kamu tidak
tahu bahwa umat Allah-lah yang akan menghakimi dunia ini? Jadi, kalau

* 5:7 domba Paskah Kristus Domba Paskah Kristus adalah kurban untuk umat-Nya, seperti domba
yang disembelih untuk Paskah Yahudi. ✡ 5:12-13 Ul. 22:21, 24
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kamu yang akan menghakimi dunia ini, tentu kamu juga bisa menyele-
saikan perkara-perkara yang kecil. 3Bahkan kita akanmengadili malaikat-
malaikat! Kalau begitu tentulah kita bisa menyelesaikan perkara-perkara
biasa dalam hidup ini. 4 Jadi, kalau kamu mempunyai perkara seperti itu
yang harus diadili, kenapa kamu membawa hal itu kepada hakim yang
tidak termasuk saudara seiman? Itu kebodohan! 5 Seharusnya kamu
merasa malu! Apakah tidak ada satu orang pun di antara kamu yang
cukup berhikmat untuk mengadili perkara-perkara yang terjadi di antara
saudara-saudari seiman?! 6 Tetapi sekarang, ada saudara seiman yang
membawasaudara seimanyang lainkepengadilan—bahkanpengadilan itu
dilaksanakan di hadapan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus!

7 Dengan adanya perkara di antara kalian sudah jelas bahwa kalian
sudah bersalah. Dari pada mempertahankan perkara lebih baik kamu
membiarkan saudara seiman melakukan kesalahan terhadap kamu atau
merugikankamu. 8Tetapimalahkamu sendiri terlibat dalamhal yang tidak
adil danmerugikan orang— bahkan saudara-saudari seiman!

9-10 Janganlah lupa bahwa orang-orang yang jahat tidak akan menjadi
warga kerajaan Allah! Janganlah tertipu! Yang tidak akan masuk ke dalam
kerajaan Allah adalah
orang-orang yangmelakukan percabulan, penyembah berhala,
orang yang berbuat zina, yang melakukan segala macam perbuatan ho-

moseks,
orang rakus, pencuri,
pemabuk, pemfitnah, dan penipu.
11 Dan memang di antara kalian ada yang dulu hidup seperti itu! Tetapi
sekarang kalian sudah dibersihkan, disucikan, dan dibenarkan di hadapan
Allah karena bersatu dengan Tuhan kita Kristus Yesus dan dengan Roh dari
Allah kita.

Pakailah tubuhmu untuk kemuliaan Allah✡
12Nah, tentuakanadayangberkata, “KitapengikutKristusdiperbolehkan

berbuat apa saja dan makan apa saja!” Tetapi saya menjawab bahwa tidak
semua hal berguna. Dan saya tidak mau membiarkan hal apa pun dalam
hidup sayamenjadi alat iblis untukmenguasai saya. 13Contohnya, ada yang
berkata, “Makanan diberikan oleh Allah untuk mengisi perut, dan perut
diciptakan untuk menikmati makanan.” Saya menjawab bahwa kedua hal
itu tidak akan ada di surga nanti, melainkan akan dihancurkan oleh Allah.
Karena itu pahamilah bahwa tubuh kita diciptakan Allah bukan untuk
melakukan percabulan, tetapi diciptakan untuk memuliakan TUHAN. Dan
TUHAN juga peduli atas apa yang kita lakukan terhadap tubuh kita. 14Dan
Allah yang menunjukkan kuasa-Nya waktu menghidupkan tubuh Tuhan
Yesus dari kematian, Dia juga akan menghidupkan kita dari kematian.
Karena itu hati-hatilahmenggunakan tubuh kita!

15 Janganlah kalian lupa bahwa tubuh kita masing-masing merupakan
bagian dari tubuh Kristus. Karena itu, apakah pantas seorang pengikut
Kristus mengambil anggota tubuh Kristus— yaitu tubuhnya sendiri, dan
mempersatukannya dengan tubuh pelacur? Tentu tidak! 16Karena Firman
TUHANberkata, “Dalampernikahan seorang laki-laki dipersatukandengan
seorang calon istrinya— sehingga mereka berdua menjadi satu.”✡ Jadi
kamu harus tahu bahwa siapa yang bersetubuh dengan pelacur, berarti
dia menjadi satu tubuh dengan pelacur itu. 17 Sebaliknya, orang yang

✡ 6:11 Kej. 2:24 ✡ 6:16 Kej. 2:24
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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 orangyangmelakukandosapercabulan, berdosa terhadap tubuhnya
sendiri. 19 Jangan lupa bahwa tubuh kita masing-masing seperti Ruang
Mahakudus untuk Roh Allah!— yaitu Roh-Nya yang sudah kita terima dari
Allah dan yang tinggal di dalam diri kita masing-masing. Artinya tubuh
kita ini bukan milik kita sendiri lagi. 20 Karena kita sudah ditebus dengan
harga yang sangat mahal— yaitu darah Kristus. Oleh karena itu, marilah
kita memuliakan Allah dengan tubuh kita.

7
Tentang pernikahan

1Sekarang saya akanmembicarakanmengenai hal-hal yang sudah kalian
tulis kepada saya: Ya, saya setuju bahwa bisa “berkenan kepada Allah
kalau seorang laki-laki tidak mempunyai istri dan tidak berhubungan seks
dengan perempuan.”* 2Tetapi karena bahaya percabulan, sebaiknya setiap
laki-lakimempunyai istri sendiri. Demikian juga dengan setiap perempuan
sebaiknyamempunyai suami sendiri.† 3Dan suami harus memenuhi kebu-
tuhan seks istrinya. Demikian juga istri terhadap suaminya. 4Karena istri
tidak mempunyai kuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminyalah yang
berkuasa atas tubuhnya. Samahalnya dengan suami. Dia tidakmempunyai
kuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinyalah yang berkuasa. 5 Jangan
menolak untuk saling memberikan tubuhmu, kecuali untuk sementara
waktu atas kesepakatan bersama. Maksudnya supaya kamu mempunyai
waktu khusus untuk sungguh-sungguh berdoa, kemudian bersatu lagi. Hal
itu perlu supaya iblis tidak mencobai kamu bila kamu tidak bisa menahan
hawa nafsumu. 6 Saya mengatakan hal itu untuk memberi izin kepadamu,
supaya kamu bisa mempunyai waktu khusus seperti itu untuk sementara
waktu. Itu bukanlah perintah. 7 Sebenarnya saya ingin supaya setiap
orang seperti saya, tetapi saya menyadari bahwa setiap pengikut Kristus
menerima berkatnya‡ sendiri lewat kebaikan hati Allah. Ada orang yang
menerima berkat seperti saya untuk hidup tanpa istri, tetapi yang lain
menerima berkat untukmempunyai istri.

8 Tetapi untuk orang yang belum mempunyai suami atau istri, dan juga
para janda dan duda, saya anjurkan: Lebih baik kamu hidup tidak terikat
dengan istri atau suami— seperti saya juga. 9 Tetapi kalau kamu tidak bisa
menguasai diri, lebih baik kamumempunyai suami atau istri. Karena lebih
baik menikah daripada terbakar oleh keinginan nafsu seks.

10 Dan sekarang saya memberi perintah kepada orang yang sudah
menikah: Perintah ini bukan berasal dari saya sendiri, tetapi dari Tuhan
Yesus. Seorang istri tidak boleh memutuskan hubungan dengan suaminya.
11 Tetapi kalau seorang istri terlanjur berpisah dari suaminya, dia harus
tetap hidup seorang diri tanpa mempunyai suami lagi. Atau dia bisa
berdamai kembali dengan suaminya. Juga seorang suami tidak boleh
menceraikan istrinya.

* 7:1 mempunyai istri… dengan perempuan Secara harfiah, “sentuh perempuan.” Paulusmengutip
dari surat dari jemaat Korintus. † 7:2 mempunyai istri sendiri…mempunyai suami sendiri adalah
ungkapan halus yang berarti hubungan seks suami-istri. ‡ 7:7 berkat Kata yang sama dalam
bahasa Yunani juga diterjemahkan ‘karunia’ dan ‘kemampuan’.
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12 Dan sekarang saya mau memberi nasihat lagi kepada kalian dalam
situasi lain. Nasihat ini dari saya sendiri— bukan dari Tuhan: Kalau ada
seorang saudara seiman yangmempunyai istri yang 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 perempuanmempunyai suami yang belum percaya kepada Tuhan
dan suaminya itu masih bersedia hidup dengan dia, maka istrinya tidak
boleh menceraikan suaminya. 14Karena suami yang belum percaya sudah
disahkan§ di mata Allah karena bersatu dengan istrinya yang sudah per-
caya kepada Yesus. Dan istri yang belum percaya sudah disahkan karena
bersatu dengan suami yang sudah percaya. Kalau tidak begitu, anak-
anakmereka dianggap oleh TUHAN sebagai anak-anak yang haram. Tetapi
sekarangmereka sudah diterima oleh TUHAN.

15Tetapi kalau suamiatau istri yangbelumpercayakepadaKristusmemu-
tuskan untuk bercerai dari saudara atau saudari yang adalah pengikut
Kristus, biarkan dia bercerai. Kalau hal itu terjadi, saudara atau saudari
seiman tidak terikat lagi. Karena kehendak Allah bagi kita adalah supaya
hidup dengan tenang dan damai dengan semua orang. 16 Inilah alasan
dari nasihat saya itu: Kita selalu berharap bahwa suamimu atau istrimu
yang tidak percaya itu nanti akan menjadi percaya karena teladanmu, dan
akhirnya diselamatkan.

Hiduplah tenang di mata Allah dalam keadaan seperti waktu kamu di-
panggil oleh Allah

17 Saya menasihatkan setiap kita untuk hidup sesuai dengan peraturan
ini: Teruslah hidup dalam keadaan yang sama seperti waktu Allah me-
manggil kamu untuk menjadi pengikut Kristus— yaitu keadaan hidup yang
Allah sudah berikan kepadamu pada waktu itu. Inilah prinsip yang saya
ajarkan di semua jemaat. 18 Misalnya, kalau kamu adalah laki-laki yang
sudah disunat pada waktu Allahmemanggil kamu untukmenjadi 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. 19Bersunat atau tidak bersunat, itu tidak penting. Yang
penting adalah taat kepada perintah-perintah Allah.

20 Setiap orang hendaklah terus hidup seperti keadaan pada waktu Allah
memanggilnya untuk menjadi pengikut Kristus. 21 Sebagai contoh, kalau
kamu sudahdijual untukbekerja sebagai budakwaktuAllahmemanggilmu
untuk mengikut Kristus, itu tidak masalah. Tetapi, kalau kamu mendapat
kesempatan untuk bebas dari perbudakan, gunakanlah kesempatan itu.
22 Seorang budak yang tidak bebas secara jasmani pada waktu TUHAN
memanggilnya sudahmenjadi seperti bebaskarenabersatudenganKristus.
Demikian juga, kalau kamuadalah orang yang bebas dari perbudakanpada
waktu TUHAN memanggil kamu, sebenarnya kamu adalah budak Kristus.
23Kita semua sudahdibeli denganharga yang sangatmahal! Jadi, janganlah
kita menjadi hambamanusia! 24 Jadi, peraturannya, Saudara-saudari, biar-
lah kita masing-masing hidup tenang di mata Allah dalam keadaan sama
seperti pada waktu Dia memanggil kita untukmenjadi pengikut Kristus.

Pertanyaan tentang pernikahan
25Dan sekarang sayamenulis tentang para perempuanmuda yang belum

menikah.* Saya tidak mendapat perintah dari Tuhan Yesus tentang hal ini,

§ 7:14 disahkan Secara harfiah, “disucikan.” * 7:25 belummenikah Secara harfiah, “perawan.”
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tetapi saya menyampaikan pendapat saya. Namun karena Tuhan sudah
menunjukkan belas kasihan-Nya yang begitu besar kepada saya,maka saya
merasa nasihat ini bisa dipercaya. 26Karena kita sedang hidup dalammasa
yang sukar, jadi saya pikir lebih baik setiap kalian terus hidup tenang dalam
keadaanmu yang sekarang. 27 Contohnya, kalau kamu mempunyai istri,
janganlahberusahamenceraikandia. Dankalau kamu tidak terikat dengan
istri, janganlah berusaha mencari istri. 28 Tetapi kalau kamu memutuskan
untuk menikah, hal itu bukan dosa. Jadi kalau seorang perempuan muda
menikah, itu bukan dosa. Pahamilah bahwa orang yang sudah menikah
akan mendapat lebih banyak masalah dalam hidupnya. Jadi maksud
nasihat saya itu supaya terhindar dari masalah yang seperti itu.

29Akan tetapi Saudara-saudari, maksud saya begini: Kita tidak mempun-
yai banyak waktu lagi! Jadi mulai sekarang, kalau kamu mempunyai istri,
seharusnya kamumenggunakanwaktumu untukmelayani TUHAN seolah-
olah kamu tidak mempunyai istri. 30Begitu juga kalau kamu bersedih hati,
hiduplah seolah-olah tidak bersedih hati. Dan kalau kamu berbahagia,
hiduplah seolah-olah tidak berbahagia. Dan kalau kamu membeli harta
dunia, hiduplah seolah-olah tidakmempunyai apa-apa. 31 Juga kalau kamu
menggunakan barang-barang dari dunia ini, hiduplah seolah-olah barang-
barang itu tidak berarti bagimu. Karena dunia ini akan segera hilang
lenyap!

32Nasihat saya adalah supaya kamu tidak kuatir tentang hidup ini. Kalau
kamu adalah seorang laki-laki yang tidak menikah, kamu akan bebas
memberi dirimu sepenuhnya untuk pekerjaan TUHAN. Jadi kamu hanya
berusaha untuk menyenangkan hati TUHAN. 33 Sedangkan kalau kamu
sudah menikah, kamu akan sibuk dengan hal-hal duniawi— yaitu kamu
perlu berusaha untuk menyenangkan hati istrimu. 34 Jadi perhatianmu
terbagi antara menyenangkan istrimu dan menyenangkan TUHAN. Begitu
juga, kalaukamuadalah seorangperempuanyang tidakmempunyai suami,
kamu boleh memberi dirimu sepenuhnya untuk pekerjaan TUHAN. Jadi
kamu hanya berusaha untuk menyenangkan TUHAN— baik dengan tubuh
maupun rohmu. Sedangkan kalau kamu sudahmenikah, kamu akan sibuk
denganhal-hal dunia ini, karenakamuberusahauntukmenyenangkanhati
suamimu. 35 Saya memberikan nasihat itu hanya untuk menolong kalian—
bukan untuk membatasi kalian. Saya mau supaya kalian melakukan yang
pantas, supaya kalian bisa melayani TUHAN sebaik mungkin dan tanpa
kuatir tentang hal-hal duniawi.

36 Tetapi kalau kamu adalah seorang laki-laki yang berpikir bahwa tidak
melakukan hal yang terbaik terhadap tunanganmu kalau tunanganmu
itu semakin tua, dan kamu sendiri sudah merasa cocok untuk menikah,
maka hendaklah kamumelakukannya. Kalau kalian menikah, kalian tidak
berdosa. 37 Tetapi kalau kamu sudah memutuskan dalam hatimu bahwa
kamu tidak perlu menikah, dan kamu juga merasa mampu menguasai
diri, kamu bebas untuk tetap hidup tanpa menikah. Kalau kamu benar-
benar yakin dalam hatimu seperti itu, kamu melakukan yang baik— yaitu
dengan tidak menikahi tunanganmu. 38 Jadi, orang yang menikahi tunan-
gannya,melakukan yang baik. Dan orang yang bisamelayani TUHAN tanpa
menikah, melakukan yang lebih baik lagi.

39 Perlu diingat bahwa seorang perempuan terikat kepada suaminya
selama suaminya itu hidup. Tetapi kalau suaminyameninggal, perempuan
itubebasuntukmenikahdengan laki-laki yangdisukainya. Tetapidiahanya
boleh menikah dengan laki-laki yang percaya penuh kepada Tuhan Yesus.
40Tetapipendapat sayaadalahbahwa janda ituakan lebihbahagiakalaudia
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tidak menikah lagi. Dan saya merasa bahwa saya dipimpin oleh Roh Allah
dalam nasihat ini.

8
Pelajaran tentang daging yang dipersembahkan kepada berhala

1 Sekarang saya menulis tentang sisa daging binatang yang dikurbankan
kepada berhala. Tentang hal itu sering orang-orang Kristen merasa bahwa
kita semuamempunyai pengetahuan. Tetapi perlu kita ingat bahwa penge-
tahuan sering membuat kita sombong. Sedangkan kasih lebih penting dari
pada pengetahuan, karena kasih menolong saudara-saudari seiman kita
untuk bertumbuh. 2Kalau ada orang di antara kalian yang berpikir bahwa
dia sudah cukup banyak pengetahuan, sebenarnya dia tidak tahu apa-apa!
3 Sedangkan orang yang mengasihi Allah, dialah yang berkenan di mata
Allah.

4 Jadi, tentang penjualan sisa daging dari binatang yang dikurbankan
kepada berhala: Kita tahu bahwa berhala menggambarkan sesuatu yang
sebenarnya tidak adadan tidak berkuasa. Karena tidak ada allah lain selain
Allah yang Esa. 5Karena biarpun orang-orang lainmenganggap 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.

7 Tetapi, tidak semua pengikut Kristus mempunyai pengetahuan akan
hal itu. Ada saudara-saudari seiman yang dulu penyembah berhala. Jadi
kalau mereka makan sisa daging dari kurban itu, mereka masih merasa
seperti sedang terlibat dalampenyembahanberhala. Hatimerekagampang
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 mem-
buat saudara kita yang lemah jatuh ke dalam dosa, karena dia gampang
merasa bersalah. 10 Coba pikirkan, apa yang terjadi kalau kamu yang
merasa bisa makan segala sesuatu terlihat makan daging di dalam rumah
makan, dan rumah makan itu biasanya menjual sisa daging dari kurban
berhala.* Kalau ada saudara seiman yang melihat kamu sedang makan
daging itu, dan dulu dia hidup sebagai penyembah berhala, tentu dia
ingin makan daging itu lagi. Tetapi kalau dia makan daging itu, dia akan
mudah merasa bersalah di dalam hatinya. 11Kalau itu terjadi, kamu yang
membanggakan pengetahuanmu sudah menghancurkan saudara seiman
itu,walaupundia juga— samaseperti kamu, orangyangsudahdiselamatkan
oleh Yesusmelalui kematian-Nya. 12Dengandemikian kamu sudahberdosa
terhadap saudara seimanmu. Waktu kamu memberi teladan yang mem-
buat saudara yang lemah itu untuk melakukan apa yang dia anggap dosa,
* 8:10 rumahmakan… Secara harfiahPaulusmenulis satu kata yang berarti, “rumahpenyembahan
berhala.” Pada zaman Paulus di kota Korintus ada rumah penyembahan berhala yang berada dekat
dengan beberapa rumah makan. Dalam ayat ini, kemungkinan Paulus bermaksud orang Kristen
yang terlihat dalam rumah-rumahmakan yang terdekat tempat penyembahan berhala itu— dimana
tidak semua orang yang mau makan di situ terlibat langsung dalam penyembahan berhala. Tetapi
makanan yang dijual di situ adalah sisa dari kurban berhala itu.
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kamu juga berdosa di hadapan Kristus. 13 Jadi, kalau daging yang saya
makan bisa membuat saudara saya jatuh ke dalam dosa, saya tidak akan
makan daging lagi seumur hidup saya! Dan saya bersedia berhenti makan
daging untuk selamanya supaya saya tidak membuat saudara seiman saya
berdosa.

9
Hak sebagai rasul yang tidak digunakan oleh Paulus

1 Saya berkata begitu walaupun saya bebas dari kewajiban kepada siapa
pun. Saya seorang rasul. Saya sudah melihat Yesus, Tuhan kita. Kalian
semua adalah hasil dari pekerjaan saya sebagai rasul Tuhan. 2 Mungkin
ada orang lain yang tidak menerima saya sebagai rasul, tetapi pasti kalian
terima! Karena kalian semuamerupakan bukti bahwa saya bekerja dengan
kuasa TUHAN.

3 Inilah jawaban saya kepada orang-orang yang mengkritik saya karena
cara kerja saya berbeda dengan cara kerja rasul-rasul Kristus yang lain:
4 Kenapa hanya saya dan Barnabas dianggap tidak layak untuk menjadi
tamudi salahsaturumahkalian*waktukamiberkunjung? 5Kalaumisalnya
saya dan Barnabas punya istri masing-masing yang juga seiman dengan
kami, apakah hanya kami yang tidak berhak membawa istri dalam per-
jalanan?— seperti yang dilakukan oleh Petrus, rasul-rasul lain dan adik-
adik Tuhan Yesus! 6Atau apakah hanya Barnabas dan saya yang terpaksa
bekerja untukmencukupi kebutuhan hidup kami?

7 Coba pikirkan contoh-contoh ini: Tidak ada tentara yang membayar
gajinya sendiri. Begitu juga dengan orang yangmenanam anggur di kebun,
diaberhakmakanbuahdari kebunnya itu. Seoranggembalaberhakminum
susu dari ternaknya. 8Hal-hal itu memang masuk akal bagi semua orang,
tetapi lebih pasti lagi karena Hukum Taurat mengatakan hal yang sama.
9 Karena di situ ada tertulis, “Jangan mengikat mulut sapi jantan yang
dipakai untuk menginjak-injak gandum.† Biarkan dia makan sedikit dari
gandum itu sambil bekerja.”✡ Tentu waktu Allah berkata seperti itu, yang
Dia maksudkan bukanlah sapi saja. 10 Sebenarnya Dia juga berbicara ten-
tang kami rasul Kristus. Semua orang yang bekerja di ladang TUHAN— baik
orang yang membajak 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. Ke-
napa tidak?! 12 Karena kalian memberi dana kepada guru-guru lain yang
berkhotbah di dalam jemaat. Dan mereka memang berhak menerima
dana itu. Artinya kami tentu lebih berhak menerima bantuan daripada
orang-orang lain. Tetapi kami tidak pernah menuntut hak itu! Melainkan
kamimenanggung segala keperluan kami dan juga relamenghadapi segala
macam kesusahan supaya tidak ada yang menjadi penghalang bagi orang
lain untukmenerima Kabar Baik tentang Kristus.

13 Sebagai contoh, ingatlah bahwa imam-imam yang bekerja di dalam
Rumah Allah mendapat makanan dari apa yang dipersembahkan kepada
TUHAN. Dan mereka yang melayani di mezbah TUHAN mendapat bagian
dari daging yang dikurbankan. 14 Demikian juga, sudah ditetapkan oleh
* 9:4 menjadi tamu … Secara harfiah, “makan dan minum.” † 9:9 menginjak-injak gandum
Gandum diirik untuk melepaskan biji gandum dari bulirnya. Pada zaman Alkitab, gandum diirik
dengan cara sapimenginjak-injaknya, atau dengan cara sapimenarik alat berat untukmenindihnya.
✡ 9:9 Ul. 25:4
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TUHAN bahwa kami yang bekerja untukmemberitakan Kabar Baik berhak
menerimabiayauntuk keperluanhidupkami dari pekerjaanpelayanan itu.

15Tetapi satupundari hak-hakyangbiasaditerimasetiap rasul, saya tidak
pernah tuntut! Dan saya menuliskan ini bukan untuk menuntut supaya
kalian mulai memberikan sesuatu kepada saya. Karena hal ini adalah
kebanggaan saya— bahwa saya memberitakan Kabar Baik tanpa dibayar.
Dan saya lebih senang mati daripada kehilangan hal yang saya banggakan
itu! 16 Dalam tugas saya sebagai rasul, kalau saya memberitakan Kabar
Baik, saya tidak pantas membanggakan diri. Karena memberitakan Kabar
Baik wajib bagi saya. Dan saya sangat melalaikan tugas saya kalau saya
tidak memberitakan Kabar Baik! 17Kalau saya seorang upahan, maka saya
pantas mengharapkan upah. Tetapi saya menjadi pelayan Tuhan Yesus
bukan karena pilihan saya. Dialah yang memilih saya sebagai hamba-
Nya dan mempercayakan tugas ini kepada saya. 18 Jadi, apa yang menjadi
upah saya dalam pekerjaan pelayanan ini? Inilah upah saya: Saya senang
memberitakanKabarBaik tanpadibayardan tanpamenuntutupahapapun
secara jasmani sebagaihaksayayangwajarataspekerjaanrohaniyangsaya
kerjakan.

19 Jadipekerjaanpelayanansayabebasdari segalamacampikiran tentang
upah jasmani dan tidak berkewajiban kepada siapa pun. Biarpun begitu,
saya menjadikan diri saya sebagai hamba yang melayani semua orang, su-
paya sayabisamemenangkan sebanyakmungkinorangbagiKristus. 20 Jadi,
waktu saya bersama orang Yahudi, saya hidup seperti orang Yahudi. Saya
melakukan itu untuk memenangkan mereka. Dan walaupun saya sendiri
sudahdibebaskandari ikatanHukumTaurat, tetapiwaktu bersamadengan
orang-orang yang masih terikat dengan Hukum Taurat, saya juga hidup
seperti mereka. Saya melakukan hal itu supaya saya bisa memenangkan
mereka yang hidupnya terikat dengan Hukum Taurat. 21 Tetapi waktu
saya bersama orang-orang yang hidup tanpa memikirkan Hukum Taurat—
yaitu orang yang bukan Yahudi, saya juga hidup seperti orang yang tidak
memikirkan Hukum Taurat. (Sebenarnya saya tidak melupakan Hukum
Allah, tetapi saya diatur oleh Hukum Kristus.) Saya juga hidup seperti itu
supaya saya bisa memenangkan mereka yang hidup tanpa Hukum Taurat.
22 Begitu juga waktu saya bersama orang-orang yang lemah, saya menjadi
seperti orang yang lemah, supaya saya bisa memenangkan mereka. Jadi
sayaberusahamenyesuaikandiri denganbermacam-macamorang, dengan
harapan supaya sebanyakmungkin orang diselamatkanmelalui cara hidup
saya. 23Dan saya melakukan semua itu supaya Kabar Baik semakin terse-
bar, sehingga pada suatu hari nanti saya turut diberkati bersama kalian
semua lewat berita keselamatan itu.

24 Ingatlah bahwa dalam sebuah pertandingan lari, semua peserta ikut
berlari, tetapi hanya satu yang menang dan mendapat hadiah. Karena itu,
mari kita berlari dalam 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. Tetapi mahkota kita akan tahan selamanya.
26 Jadi, saya tidak berlari dalam perlombaan rohani ini seperti orang yang
berlari tanpa sasaran yang pasti. Contoh pertandingan lainnya, saya tidak
bersikap seperti petinju yang asal meninju dan pukulannya tidak kena

‡ 9:25 mahkotaDalampertandinganolah raga,mahkotapada zaman itudibuat dari lingkarandaun.
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pada sasaran. 27Sebaliknya saya seperti olahragawan yang dengan sengaja
mengikuti latihan keras— supaya bisa menguasai tubuh dan pikirannya.
Saya melakukan itu supaya saya jangan sampai tidak menerima hadiah
kemenangan sesudah saya mengajak orang lain untuk masuk dalam per-
lombaan rohani ini.

10
Peringatan dari sejarah umat Allah

1 Saya berkata seperti itu, Saudara-saudari, karena saya mau kamu
menyadari apa yang terjadi kepada para nenek moyang kita pada zaman
Musa. Allah melindungi dan membimbing mereka dengan awan yang
bergerak mendahului mereka,* danmereka berjalan di atas tanah daratan
di antara laut yang sudah terbelah dua. 2 Dan dalam keadaan mereka
diliputi dengan awan dan berjalan melintasi laut, mereka seperti dibaptis
menjadi pengikut Musa. 3Lalumerekamakanmakanan rohani yang sama,
4dan juga minumminuman rohani yang sama— yaitu mereka minum dari
batu besar yangmenyertai mereka† dan yangmempunyai arti rohani. Batu
besar itu melambangkan Kristus. 5 Tetapi akhirnya Allah tidak berkenan
kepada sebagian besar dari mereka, maka mayat mereka tertinggal di
sepanjang jalan di padang gurun.

6 Hal yang terjadi itu merupakan contoh bagi kita, supaya kita jangan
menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang diinginkan dan dilakukan
olehmereka itu. 7Dan kita tidak bolehmenyembah berhala seperti yang di-
lakukan oleh sebagian dari mereka. Mengenai mereka tertulis dalam Kitab
Suci, “Sesudahmereka mengadakan pesta makan danminum, lalu mereka
mulai melakukan percabulan dan menyembah berhala.”✡ 8 Janganlah
kita terlibat dalam percabulan seperti yang dilakukan oleh sebagian dari
mereka itu. Lalu dalam satu hari saja 23.000 orang mati karena hukuman
yang Allah jatuhkan atas mereka. 9 Juga tidak boleh mencobai Kristus‡
seperti yang dilakukan oleh sebagian dari mereka, sehingga mereka mati
digigit ular. 10 Dan tidak boleh juga bersungut-sungut seperti yang di-
lakukanoleh sebagiandarimereka, sehinggaAllahmengutusmalaikat yang
membawa kematian bagi mereka.

11 Hal-hal yang sudah terjadi pada mereka tersebut merupakan contoh
bagi kita! Dan hal-hal itu sudah tertulis di dalam Firman Allah sebagai
peringatan bagi kita yang sekarang hidup di masa akhir zaman. 12 Oleh
sebab itu, marilah kita masing-masing menjaga diri baik-baik! Janganlah
kamu merasa dirimu terlalu kuat dan tidak mungkin jatuh seperti nenek
moyang kita itu. 13 Ketahuilah: Setiap pencobaan yang kalian masing-
masing hadapi hanyalah pencobaan yang biasa dialami manusia. Allah
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

* 10:1 Awan Ada awan yang menunjukkan jalan kepada orang Israel pada siang hari keluar dari
Mesir dan menyeberangi Laut Merah. Lihat Kel. 13:20-22; 14:19-20. † 10:4 batu … menyertai
mereka Cerita ini ada dalam Kel. 17 dan Bil. 20. Tidak diketahui kalau padang gurun Sin adalah
tempat berbeda atau sama dengan padang gurun Zin. Paulus menafsirkan sebagai dua tempat dan
berkata bahwa batu besar menyertai mereka karena dia memberi arti simbolis kepada batu itu.
✡ 10:7 Kel. 32:6 ‡ 10:9 Kristus Dalam beberapa salinan Yunani: TUHAN.
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bahwa kalian adalah orang bijak. Jadi kalian mampu memutuskan sendiri
apakah ajaran saya ini benar. 16Waktu kita merayakan Perjamuan Kudus,
sudah jelas bahwaair anggur kudus§ yangkita syukuri itumerupakan gam-
baran bahwa kita turut mengambil bagian dalam darah Kristus. Demikian
juga roti yang kita sobek-sobek itu merupakan gambaran bahwa kita turut
mengambil bagian dalam tubuh Kristus. 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
merekamakandagingbinatang itu, semuayang ikutmakandianggapsudah
menerima berkat yang sama.

19Maksud saya memberikan contoh-contoh tersebut adalah untuk men-
gajar tentang berhala seperti ini: Daging yang dipersembahkan kepada
berhala sungguh-sungguh tidak berarti, dan berhala bukan sesuatu yang
berkuasa. 20 Tetapi harus diketahui bahwa sesuatu yang dipersembahkan
kepada berhala sebenarnya adalah persembahan kepada roh-roh jahat—
bukan kepada Allah. Dan saya tidak mau kalian mengambil bagian dalam
penyembahan roh-roh jahat! 21Setiap kamu tidak bolehminumdari cawan
Tuhan Yesus lalu minum juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak boleh
makan di meja perjamuan Tuhan lalu mengambil bagian juga di meja roh-
roh jahat. 22Ataukah kamu sengajamembuat TUHAN cemburu?!* Ataukah
kamumerasa diri lebih kuat dari Dia?!

Pakailah kebebasanmu untukmemuliakan Allah
23 Sekali lagi, tentu akan ada yang menjawab, “Kita pengikut Kristus

diperbolehkan berbuat apa saja.” Tetapi saya menjawab bahwa tidak
semua perbuatan berguna. Ada hal-hal yang diperbolehkan tetapi tidak
menguatkan keyakinan saudara seiman kita. 24 Janganlah kita hanya
mencari apa yangmenyenangkan diri kita sendiri saja! Melainkanmarilah
kita hidup sedemikian rupa sehingga teladan kita masing-masing selalu
menguatkan saudara-saudari seiman yang lain.

25Kamu boleh makan semua daging yang dijual di pasar, dan tidak perlu
bertanyadarimanaasalnya, supaya tidakmenjadi kesempatanuntukkamu
merasabersalah. 26Karenakita tahubahwa “bumidan semua isinya adalah
milik TUHAN.”✡

27Dan juga, kalau orang yang belum percaya penuh kepada Kristus men-
gundang kamu makan di rumahnya, dan kalau kamu mau, silakan makan
semua yang dihidangkan untuk kamu. Jangan bertanya dari mana asalnya
daging itu supayahal itu tidakmembuatmumerasabersalah. 28Tetapikalau
ada saudara seiman di rumah itu yangmemberitahukan kepadamu, “Awas,
daging itu adalah sisa dari persembahan kepada berhala,” maka janganlah
makan itu, untuk menghormati pendapat dan menjaga hati saudara yang
memberitahukan itu. 29 Walaupun makan daging itu tidak menjadi soal
untuk kamu sendiri, tetapi sudah jelas bahwa saudara itu menganggap hal
itu salah. Nah, kalau begitu, pasti ada di antara kalian yang akan berkata,
“Wah, kenapasaya sendiriharusdibatasi olehpendapatdanhati orang lain?
30Kalau sayamengucap syukur kepadaAllah sebelummenikmatimakanan
itu, tidak adil orang lainmenganggap saya orang berdosa!”
§ 10:16 air anggur kudus Secara harfiah, “cawan berkat.” Kata cawanmenjadi lambang air anggur
yang dipakai dalam perayaan Perjamuan Kudus. Dan air anggur itu melambangkan pengurbanan
darah Kristus. * 10:22 membuat TUHAN cemburu Baca Ul. 32:16, 17. ✡ 10:26 Mzm. 24:1;
50:12; 89:11
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31 Saya menjawab, apa saja yang kita lakukan— baik itu makan atau
minum atau hal yang lain, lakukanlah itu untuk memuliakan Allah! 32Dan
janganlah kita melakukan sesuatu yang dianggap salah— baik itu di mata
orang Yahudi, orang yang bukan Yahudi, maupun saudara seiman di dalam
jemaat Allah. 33 Karena itulah saya selalu berusaha dengan cara apa pun
untuk menyenangkan hati semua orang. Artinya saya berusaha mendahu-
lukan kepentingan orang-orang lain di atas kepentingan pribadi saya. Saya
melakukan itu supayamerekamenjadi pengikut Kristus dan diselamatkan.

11
1 Jadi ikutlah teladan saya, sama seperti saya juga mengikuti teladan

Kristus.
Beberapa petunjuk untuk laki-laki dan perempuan dalam ibadah bersama

2 Saya sangat senang bahwa kalian selalu mengingat saya dan juga tetap
mengikuti semuaajaranyangsudahsaya sampaikankepadakalian! 3Tetapi
sekarangsayamaumenyampaikanhal ini: KepaladariKristusadalahAllah.
Dan kepala dari setiap laki-laki adalah Kristus, dan kepala dari setiap istri
adalah suaminya.

4 Jadi, kalau laki-laki menyampaikan pesan yang diterima dari Roh Al-
lah* atau berdoa dengan memakai kain penutup kepala, berarti dia tidak
menghormati dan tidak menaati Kristus sebagai Kepalanya. 5 Sebaliknya,
waktu perempuan berdoa atau menyampaikan pesan yang diterima dari
Roh Allah, dia harusmemakai kain penutup kepala. Kalau tidak, berarti dia
tidak hormat dan tidak taat kepada suaminya sebagai kepalanya. Karena
tidakpantasbagi seorangperempuankalaudiaberdoaataumenyampaikan
pesan dari Roh Allah tanpa penutup kepala. Hal itu memalukan sama
seperti perempuan yang kepalanya dicukur sampai botak. 6Kalau seorang
perempuan tidak mau memakai penutup kepala, biarlah dia memotong
rambutnya supayapendek seperti rambut laki-laki! Tetapi kalaudiamerasa
maludilihat dengan rambut pendek seperti laki-laki ataupundicukur,maka
biarlah dia memakai penutup kepala.

7 Tetapi seorang laki-laki memang tidak perlu memakai kain penutup
kepala waktu berdoa atau menyampaikan pesan dari Roh Allah, karena
laki-laki diciptakan supaya mencerminkan sifat-sifat Allah dan kemuliaan-
Nya. Sedangkan perempuan menunjukkan kemuliaan laki-laki. 8 Karena
laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuanlah yang berasal
dari laki-laki. 9 Dan juga laki-laki yang pertama— yaitu Adam, tidak
diciptakanuntukmenjadipendampingperempuan, tetapi perempuanyang
pertama— yaitu Hawa, diciptakan untuk menjadi pendamping laki-laki.
10 Karena itu, perempuan perlu memakai penutup kepala untuk menun-
jukkanbahwadiahormatdan taat kepadakepalanya—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 setiap kita yang
bersatu dengan Tuhan Yesus menyadari bahwa laki-laki dan perempuan
salingmembutuhkan.

13 Coba kalian pikir baik-baik tentang hal ini: Apakah pantas bagi seo-
rang perempuan berdoa kepada Allah di dalam pertemuan jemaat tanpa

* 11:4 menyampaikan pesan … Lihat catatan di 1Kor. 14.1.
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memakai kain penutup kepala?! 14 Sebaliknya, setiap orang tahu bahwa
tidak pantas laki-laki mempunyai rambut panjang seperti perempuan.
15Sedangkan rambut yang panjang adalah kebanggaanperempuan, karena
rambut yang panjang diberikan Allah secara khusus kepada perempuan
sebagai tandabahwa setiap perempuanadadi bawahpimpinan suaminya.†
16 Tetapi, kalau ada orang yang bersikeras untuk mengubah kebiasaan ini,
biarlah diketahui bahwa hanya inilah yang kami— para rasul, ajarkan, dan
para jemaat Allah tidakmempunyai kebiasaan lain.

Perjamuan Tuhan
17 Dalam hal berikut ini, saya tidak bisa memuji kalian. Karena

pertemuan-pertemuan kalian tidak menghasilkan hal-hal yang baik,
melainkan hal-hal yang tidak baik. 18 Karena pertama-tama, saya
mendengar bahwa waktu kalian berkumpul, di antara kalian masih
ada perpecahan. Dan saya pikir berita itu ada benarnya. 19 Kasihan
sekali! Mungkin ada yang merasa bahwa harus ada perpecahan di antara
kalian supaya menjadi jelas kelompok mana di antara kalian yang benar!
20 Jadi, saya dengar bahwa waktu kalian berkumpul, ternyata perjamuan
yang kalian rayakan tidak pantas disebut “Perjamuan Tuhan.” 21 Karena
ketika kalian makan bersama sebelum Perjamuan Tuhan, setiap orang
mengambil makanannya sendiri tanpa menunggu yang lain. Akhirnya ada
anggota yang tidak mendapat bagian dan kelaparan, sedangkan yang lain
kekenyangan lalu minum sampai mabuk. 22 Kalian yang rakus makanan
dan minuman, janganlah melakukan hal seperti itu di dalam pertemuan
jemaat! Makanlah dulu di rumah kalian masing-masing. Karena dengan
kelakuanmu itu kamu menghina jemaat Allah dan mempermalukan
anggota-anggota kita yang miskin! Jadi apa lagi yang bisa saya katakan
kepada kalian?! Tentu saya tidak bisa memuji kalian untuk hal itu!

23 Karena ajaran yang sudah saya berikan kepada kalian sama seperti
ajaranyang sudahsaya terimadariTuhansendiri: Yaitu, padamalamketika
Tuhan Yesus diserahkan kepada yang memusuhi-Nya, Dia mengambil roti
24dan bersyukur kepada Allah atas roti itu. Lalu Diamenyobek-nyobek roti
itu dan berkata, “Inilah tubuh-Ku yang dikurbankan demi kalian. Lakukan-
lah seperti ini untuk mengenang Aku.” 25 Dan dengan cara yang sama,
sesudahmakan, Dia mengambil cawan yang berisi air anggur dan berkata,
“Darah-Ku ini menggambarkan bahwa sudah disahkan perjanjian yang
baru antara Allah dan manusia. Lakukanlah seperti ini untuk mengingat
Aku, waktu kalian minum air anggur seperti ini.” 26 Jadi, sesuai dengan
perkataan Tuhan itu, setiap kali kita makan roti dan minum air anggur
seperti ini sebelum Dia datang kembali, itu berarti kita memberitakan
kembali tentang kematian Tuhan.

27 Jadi, kalau dalam Perjamuan Tuhan seseorang makan roti dan minum
air anggur dengan cara yang tidak takut dan tidak taat kepada Tuhan,maka
orang itu berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. 28-29Karena itu biarlah
setiap orangmemeriksa dirinya sendiri sebelumdiamakan roti danminum
† 11:15 sebagai tanda … Secara harfiah Paulus menulis “anti peribolaiou” (sebagai pelindung). Kata
pelindung di sini tidak sama dengan kata “katakalyptesthai” (menutupi) yang digunakan Paulus
dalam ayat 4-7. Dan ayat 6 menunjukkan bahwa perempuan tidak boleh menganggap rambut
panjang sebagai pengganti kain penutup. Biarpun begitu, dalam kebudayaan Yahudi pada zaman
Paulus, ada kesamaan antara kain penutup dengan rambut panjang — yaitu keduanya sebagai tanda
bahwa kedudukan perempuan di dalam jemaat dan dalam kehidupan sehari-harinya ada di bawah
pimpinan laki-laki. Kalau perempuan belum bersuami, dia ada di bawah pimpinan bapaknya.
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air anggur perjamuan untukmemastikan bahwa diamenyadari apa itu arti
dari roti dan air anggur itu. Karena kalau seseorangmakan roti danminum
anggur itu dengan tidak sadar akan artinya, dia mendatangkan hukuman
atas dirinya sendiri. 30Dan oleh karena itulah ada banyak di antara kalian
yang sering sakit dan lemah, dan ada juga yangmati!

31 Tetapi kalau kita memeriksa diri kita sendiri dan sadar akan arti dari
perjamuan itu, maka kita tidak perlu lagi takut akan hukuman Tuhan.
32Sekalipun Tuhanmemberi hukuman kepada kita, hal itu untukmendidik
kita— supaya kita tidak dibinasakan bersama orang-orang jahat yang ada di
dunia ini.

33Oleh karena itu, Saudara-saudari, apabila kalian berkumpul untuk Per-
jamuan Tuhan, sabarlah menunggu dan saling bergiliran sehingga kalian
merayakannya secara tertib dan teratur. 34 Kalau ada orang yang lapar,
sebaiknya dia makan dulu di rumahnya, sehingga perayaan bersama tidak
menjadi kesempatan bagi dia untuk mendatangkan hukuman atas dirinya.
Dan mengenai pertanyaan-pertanyaan kalian yang lain, saya akan ajarkan
ketika saya datang.

12
Kemampuan khusus yang diberikan oleh Roh Allah

1 Sekarang, Saudara-saudari, saya mau supaya kalian memahami ten-
tang kemampuan-kemampuan khusus yang diberikan oleh Roh Allah.
2Kalian sendiri ingat bahwa sebelum kalianmenjadi orang percaya, kalian
membiarkan dirimu dipengaruhi dan dibawa untuk menyembah berhala-
berhala yang tidak hidup dan tidak bersuara. 3 Jadi karena itu saya mau
kalian menyadari bahwa tidak mungkin seseorang yang dipimpin oleh
Roh Allah berkata, “Terkutuklah Yesus.” Dan tidak mungkin seseorang
mengatakan, “Yesus adalah Penguasa hidupku,” tanpa pertolongan Roh
Allah.

4 Ada bermacam-macam kemampuan khusus yang diberikan oleh Roh
Allah sebagai tanda kebaikan hati Allah,* tetapi semua itu berasal dari Roh
Allah saja. 5 Dan biarpun ada bermacam-macam cara pelayanan, semua
itu berasal dari TUHAN yang sama. 6 Demikianlah Allah bekerja dengan
bermacam-macam cara di dalam diri setiap saudara seiman, tetapi hanya
Allah yang Esa saja yangmengerjakan semuanya itu.

7 Setiap kemampuan tersebut diberikan kepada kita sebagai tanda ny-
ata dari Roh Allah, dan hendaklah digunakan untuk saling menguatkan.
8Misalnya kepada sebagian dari kita, Roh Allah memberikan kemampuan
untuk menyampaikan nasihat yang bijaksana. Kepada sebagian yang lain,
Roh yang sama memberi kemampuan untuk menyampaikan pengetahuan
yang luar biasa. 9 Kepada yang lain lagi Roh yang sama itu memberi
keyakinan yang luar biasa.† Dan Roh yang satu itu juga memberi kemam-
puan untuk menyembuhkan orang sakit. 10 Dan kepada yang lain lagi di
antarakita, Roh itumemberi kemampuanuntukmelakukankeajaiban. Dan
kepada yang lain, kemampuan untuk menyampaikan pesan yang diterima
dari Roh Allah.‡ Dan kepada yang lain, kemampuan untuk membedakan

* 12:4 kemampuan khusus … kebaikan hati Allah Secara harfiah menerjemahkan satu kata dalam
bahasa Yunani. Kata dasarnya juga diterjemahkan dengan ‘kebaikan hati’, dan juga mempunyai
arti khusus sebagai istilah untuk kemampuan-kemampuan yang diberikan oleh Roh Allah. † 12:9
keyakinan yang luar biasa Kata ini dalam bahasa Yunani juga diterjemahkan ‘iman’ atau ‘percaya
penuh’. ‡ 12:10 menyampaikan pesan … Lihat catatan di 1Kor. 14.1.



1 Korintus 12:11 582 1 Korintus 12:24

kalau berita yang disampaikan berasal dari Roh Allah atau roh jahat. Yang
lain di antara kita masing-masing menerima kemampuan untuk berbicara
dalam salah satu bahasa baru— sesuai pimpinan dari RohAllah. Sedangkan
adayang lainyangmenerimakemampuanuntukmenerjemahkanapayang
disampaikan dalam bahasa baru itu. 11 Roh Allah yang sama dan satu
itulah yang mengerjakan semuanya itu! Dan Dialah yang menentukan
kemampuanapayangdiberikankepadasetiap saudaraatausaudari seiman
kita.

Semua orang percaya sebagai tubuh Kristus
12 Jadi, samaseperti tubuhseorangmanusiahanyasatu tetapimempunyai

banyak anggota, begitu juga kita yang banyak ini merupakan satu tubuh—
yaitu tubuh Kristus. 13 Jadi tidak ada masalah kalau anggota kita berasal
dari orang Yahudi atau orang yang bukanYahudi,maupunbudak atau yang
bukan budak. Karena setiap kita seperti sudah dibaptis dalam Roh Allah
yang satu itu—atau seperti kitamasing-masing sudahminumairmurni dari
cawan yang sama. Artinya Roh yang satu itu membuat kita semuamenjadi
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 tidakmengubahkeadaan, dankaki itu tetap
saja anggota dari tubuh itu. 16Begitu juga, telinga bisa berkata, “Aku bukan
mata. Jadi aku bukan bagian dari anggota tubuh ini.” Tetapi perkataan
telinga itu juga tidak mengubah keadaan. Telinga itu tetap saja anggota
dari tubuh itu. 17 Kalau seluruh tubuh terdiri dari mata saja, tubuh tidak
bisa mendengar apa-apa. Dan kalau seluruh tubuh terdiri dari telinga saja,
tubuh tidak bisa mencium apa-apa. 18-19 Jadi kalau seluruh tubuh terdiri
dari hanya satu anggota, maka tidak bisa disebut tubuh lagi. Allahlah yang
mengatur tiap-tiap anggota supaya berfungsi dalam tubuh sesuai dengan
kehendak-Nya. 20 Jadi tubuh itu satu, tetapi mempunyai banyak anggota.

21 Karena itu mata tidak bisa berkata kepada tangan, “Aku tidak mem-
butuhkan kamu.” Dan kepala tidak bisa berkata kepada kaki, “Aku tidak
membutuhkan kamu.” 22-23 Sebaliknya, bagian-bagian tubuh yang tam-
paknya lemah atau dianggap kurang terhormat sebenarnya sangat penting
dan selalu diberi perhatian yang khusus. Contohnya, anggota-anggota yang
tidak pantas dilihat kita lindungi dengan pakaian. Dengan demikian setiap
anggota tubuh yang dianggap kurang terhormat justru selalu diberikan
perhatian khusus. 24 Sedangkan anggota-anggota tubuh kita yang diang-
gap lebih terhormat tidak memerlukan perhatian khusus. Dengan begitu
Allah sudah mempersatukan tubuh, supaya anggota-anggota yang diang-
gap lemah dan kurang terhormat diberikan perhatian dan penghargaan

§ 12:13 secara rohani … membaptis … Ayat ini diterjemahkan sesuai dengan tafsiran bahwa Paulus
menggunakankata ‘dibaptis’denganarti rohanidimanaRohAllahdigambarkanduakali 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 kepada Kristus, Roh
yang satu itu sudah ada di dalam diri kita masing-masing— seolah-olah kita semuaminum airmurni
yang sama.
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khusus, 25 sehingga tubuh tidak terpecah-pecah, tetapi setiap anggota saling
memperhatikan dan saling peduli satu sama lain. 26 Kalau satu anggota
tubuh menderita, maka semua anggota tubuh yang lain ikut menderita.
Atau kalau satu anggota tubuh dipuji, semua anggota tubuh yang lain juga
ikut merasa senang.

27 Kita semua merupakan tubuh Kristus, dan setiap kalian merupakan
anggota dari tubuh-Nya itu. 28 Dan di dalam seluruh kesatuan jemaat
Kristus, Allah 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.
Kemudianadadari antarakita yangAllahpilihuntukmelakukankeajaiban,
dan ada yangmenerima kemampuan khusus untukmenyembuhkan orang

sakit,
atau untukmenolong orang lain,
ataumenjadi pemimpin,
atau untuk berbicara dalam bahasa lain sesuai pimpinan Roh Allah.
29 Jadi tidak semua anggota dipilih untuk menjadi rasul, atau untuk
menyampaikan pesan dari Allah, atau untuk mengajar. Dan tidak semua
kita bisa melakukan keajaiban. 30 Tidak semua kita mempunyai kemam-
puan untuk menyembuhkan orang sakit, atau untuk berbicara dalam ba-
hasa lain sesuai pimpinanRohAllah. Dan tidak semuabisamenerjemahkan
apa yang disampaikan dalambahasa lain itu. 31Tetapi hendaklah kalian se-
mua rindu untukmenerima kemampuan-kemampuan yang lebih penting.

Mengasihi lebih penting dari pada semua kemampuan khusus
Namun biarlah saya menunjukkan satu hal yang lebih hebat dari semua

kemampuan khusus tersebut!

13
1 Sebagai contoh, kalau saya diberikan kemampuan khusus untuk

berbicara dalam semua bahasa manusia bahkan bahasa-bahasa yang di-
gunakan oleh para malaikat, tetapi kalau saya tidak mengasihi orang lain,
kemampuan saya itu sama sekali tidak ada artinya— sama seperti lonceng
atau gong yang hanya berbunyi saja. 2 Dan kalau saya memiliki kemam-
puan 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 ke-
mampuan keyakinan yang besar— sehingga atas perintah saya gunung
berpindah, tetapi kalau saya tidak mengasihi orang-orang lain, semua
kemampuan khusus saya itu sama sekali tidak ada artinya! 3Atau dengan
bangganya saya memberikan semua harta saya kepada orang 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 membe-
sarkan diri, dan tidak sombong. 5Kasih itu tidak berbuat kasar, tidak men-
cari kepentingan sendiri, tidak gampangmarah, dan tidakmengingat-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
* 13:3 dengan bangganya … Dalam salinan kuno ada perubahan kecil dalam pengejaan kata— se-
hingga kata itu juga pernah diterjemahkan “untuk dibakar.” Salinan yang paling kunomenggunakan
pengejaan “dengan bangganya.”
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bisa bertahan menghadapi segala sesuatu. Kasih selalu siap untuk percaya
danberharaphal-hal yangbaikmengenai orang lain. Dankasih selalu sabar
dalam setiap situasi.

8 Kasih akan bertahan untuk selama-lamanya! Tetapi akan datang wak-
tunya di mana berbagai kemampuan khusus tersebut tidak diperlukan
lagi— termasuk kemampuan menyampaikan pesan dari Allah, menyam-
paikan pengetahuan, atau berbicara dalam suatu bahasa lain sesuai pimp-
inan Roh Kudus. 9 Kemampuan khusus untuk menyampaikan pesan dari
Roh Allah atau menyampaikan pengetahuan, sekarang memang berguna,
tetapi tidak bisa menyampaikan hal-hal itu dengan lengkap. 10 Tetapi
sesudah Yesus kembali nanti, pengetahuan kita 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 ren-
cana seperti anak kecil. Tetapi waktu saya sudah menjadi dewasa, saya
berhenti berbuat hal-hal yang bersifat seperti anak-anak. 12 Demikian
juga dengan kita. Sekarang kita seperti melihat ke kaca cermin yang
kabur, tetapi ada waktunya nanti kita akan melihat dengan jelas. Sekarang
pengetahuan saya kurang lengkap, tetapi ada saatnya nanti saya akan
mengerti semuanya sampai sedalam-dalamnya— sama seperti Allah sudah
mengenaldiri saya. 13 Jadi, ketigahal ini akanselalupenting—yaitupercaya,
berharap, dan mengasihi. Tetapi yang paling penting dari ketiga hal itu
adalahmengasihi!

14
Tentang kemampuan-kemampuan yang Roh Allah berikan untuk men-

guatkan jemaat
1Oleh karena itu, biarlah kita selalu mengutamakan kasih, lalu berusaha

sungguh-sungguh untukmenerima kemampuan-kemampuan khusus yang
diberikanolehRohAllah— terutamakemampuanuntukmenyampaikanpe-
san 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 Roh Kudus mereka
hanya berbicara kepada Allah tentang hal-hal yang hanya dimengerti oleh
Allah. 3 Sedangkan orang-orang yang menyampaikan pesan dari Roh
Allah, bisa berbicara kepada orang lain untuk menguatkan, memberikan
dorongan, dan menghibur mereka. 4Orang 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 pimpinanRohKudus. Tetapi yang
saya lebih rindukan adalah supaya setiap kalian bisamenyampaikan pesan
yang diterima dari Roh Allah. Orang yangmenyampaikan pesan seperti itu
lebih dibutuhkan dalam jemaat daripada orang yang berbicara dalam ba-
hasa lain sesuai pimpinan Roh. Tetapi kemampuan untuk berbicara dalam
bahasa lain itubisadinilai samadengankemampuanmenyampaikanpesan
* 14:1 menyampaikan pesan yang diterima dari Allah Secara harfiah, ‘profeteuete’ yang sering
diterjemahkandengan ‘bernubuat’. TSImenerjemahkandenganarti 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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dari Roh Allah, asal ada anggota yang mempunyai kemampuan rohani
untuk menerjemahkan bahasa lain itu. Karena dengan demikian seluruh
jemaat bisa dikuatkanmelalui apa yang disampaikannya.

6 Saudara-saudari, percuma saja kalau saya datang kepada kalian dan
hanya menggunakan kemampuan khusus untuk berbicara dalam suatu
bahasa asing yang kalian tidakmengerti! Saya hanya bisamenolong kalian
kalau saya menyampaikan penyingkapan atau pengetahuan dari Allah,
atau menyampaikan pesan yang diterima dari Roh Allah, atau mengajar
kalian dalam bahasa yang kalian mengerti. 7 Hal itu bisa digambarkan
dengan alat musik— seperti suling atau gitar. Biarpun alat musik itu bukan
manusia yang hidup, tetapi kalau dimainkan asal-asalan, maka orang
yang mendengar tidak bisa menangkap lagu apa yang sedang dimainkan.
8 Demikian juga seorang tentara yang bertugas sebagai pemain terompet,
kalau dia tidak tahu cara meniup dengan jelas, maka tentara yang lain
tidak akan mengerti kalau bunyi terompetnya itu merupakan perintah
supaya siap siaga untuk berperang. 9Demikian juga halnya dengan kamu
yang berbicara dalam suatu bahasa lain sesuai pimpinan Roh. Kalau kata-
katamu tidak bisa dimengerti, bagaimana kata-katamu itu bisa berguna
bagi para pendengar? Kamu seperti berbicara kepada angin saja.

10 Memang ada banyak sekali bahasa di dunia, dan setiap bahasa di-
gunakan untuk menyampaikan pesan-pesan yang berarti kepada orang-
orang yang menggunakan bahasa itu. 11 Tetapi kalau saya tidak mengerti
bahasa seseorang, maka saya menjadi orang asing bagi dia, dan saya juga
menganggap dia orang asing. 12 Demikian juga dengan kamu. Karena
kamu sangat merindukan kemampuan khusus dari Roh Kudus, sebaiknya
kamu berdoa dengan sungguh-sungguh supaya kamu diberikan salah satu
kemampuan yang lebih dibutuhkan untukmenguatkan jemaatmu.

13 Jadi, orang yang mempunyai kemampuan khusus untuk berbicara
dalam bahasa lain sesuai pimpinan Roh, hendaklah dia berdoa supaya
diberikan juga kemampuan untuk menerjemahkan apa yang dia sam-
paikandalambahasa lain itu. 14Kalau sayaberdoadalambahasa lain sesuai
pimpinan Roh Kudus, yang berdoa hanyalah roh saya saja, sedangkan
pikiran saya diam. 15 Jadi, saya putuskan untuk melakukan ini: Waktu
saya berdoa, saya akan melibatkan roh dan pikiran saya. Dan waktu
saya menyanyikan pujian, saya akan melibatkan roh dan pikiran saya.
16Karena kalau kamu memuji Allah dengan rohmu dengan menggunakan
kemampuan berbicara dalam bahasa lain, bagaimana pendengar yang
tidak mengerti bisa turut memuji Allah atau mengucapkan “Amin” atas
ucapan syukurmu itu? 17 Sekalipun kamu bersyukur kepada Allah dengan
cara yang sangat baik, tetapi para pendengar tidak akan dikuatkan.

18Saya bersyukur kepada Allah karena— dibanding dengan setiap kalian,
saya lebih sering menggunakan kemampuan yang diberikan oleh Roh
Kudus kepada saya untuk berbicara dalam bahasa lain. 19 Tetapi dalam
pertemuan jemaat, daripadasayamengucapkanribuankata-katadalamba-
hasa lain itu, lebih baik sayamengucapkan limakata yangbisa dimengerti—
supaya para pendengar dikuatkan oleh ajaran saya.

20 Saudara-saudari, tentang hal ini janganlah berpikir seperti anak-anak.
Tetapi tentang kejahatan— yah, jadilah seperti bayi! Tetapi dalam pemiki-
ranmu tentang hal ini, hendaklah kamu menjadi dewasa! 21 Tentang
kemampuan khusus berbicara dalam bahasa lain, bisa dibaca di dalam
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Firman TUHAN,†
“Dengan memakai orang-orang yang memusuhi mereka yang berbicara

dalam bahasa yang lain—
yaitu suku-suku orang asing,

Aku akan berbicara kepada bangsa Israel yang keras kepala ini,
tetapi mereka tetap tidak akanmendengarkan Aku.”✡

Demikianlah perkataan TUHAN. 22Dan dari perkataan itu kita tahu bahwa
pemakaian kemampuan khusus berbahasa lain lebih cocok didengar oleh
orang-orang yang keras kepala dan yang menolak untuk percaya kepada
TUHAN, dan kurang berguna bagi orang-orang yang percaya. Sedangkan
berbicara atau mengajar sesuai apa yang diterima dari Roh Allah sangat
berguna untuk orang yang sudah percaya, dan kurang cocok untukmereka
yang belum percaya. 23Walaupun begitu, kalau ada beberapa orang yang
baru masuk ke dalam pertemuan jemaat ketika kalian semua berbicara
dalam berbagai bahasa lain sesuai pimpinan Roh Kudus, pastilah mereka
berpikir kalian gila. 24 Tetapi seandainya kalian semua sedang menyam-
paikan pesan yang diterima dari Roh Allah dan orang yang belum percaya
atau belum mengerti masuk ke dalam pertemuan kalian itu, maka hal-hal
yang kalian sampaikan itu akan menyatakan dosa-dosanya, dan dia akan
merasa diadili oleh semua yang kalian katakan. 25Dan hal-hal rahasia yang
ada di dalam hatinya akan dinyatakan. Akhirnya dia akan berlutut dan
menyembah Allah serta mengaku, “Allah benar-benar bersama kalian.”

Hendaklah pertemuan jemaat teratur supaya salingmenguatkan
26 Jadi Saudara-saudari, inilah kesimpulan dari semuanya: Waktu kalian

berkumpul, hendaklah kalian masing-masing terlibat sesuai dengan ke-
mampuan khususmu— baik untuk membawa nyanyian, atau mengajar,
atau menyampaikan penyingkapan dari Allah, atau berbicara dalam ba-
hasa lain sesuai pimpinan Roh Kudus, atau menerjemahkan apa yang
disampaikan dalam bahasa lain itu. Tujuan dari semuanya itu haruslah
untuk salingmenguatkan. 27Kalau ada yang ingin berbicara kepada jemaat
dengan menggunakan kemampuan rohani berbahasa lain, maka hanya
diperbolehkan dua atau paling banyak tiga orang saja. Hendaklah mereka
berbicara satu persatu, dan di antara orang yang hadir harus ada yang bisa
menerjemahkan apa yang mereka sampaikan. 28 Kalau tidak ada orang
yang mempunyai kemampuan khusus untuk menerjemahkan bahasa lain
itu, maka orang yang ingin menggunakan kemampuan berbahasa lain
itu tidak diperbolehkan untuk berbicara kepada jemaat dalam pertemuan
itu. Biarlah dia hanya memakai kemampuan itu untuk berbicara kepada
dirinya sendiri dan kepada Allah.

29 Tentang orang-orang yang punya kemampuan khusus menyampaikan
pesan dari Allah, hanya dua atau tiga orang saja dari mereka yang boleh
berbicaradalamsatupertemuan. Danhendaklahsaudara-saudariyang lain
juga menilai apa yang mereka katakan. 30 Tetapi kalau Allah menyatakan
sesuatu kepada salah satu darimereka yang hadir,maka orang yang sedang
bicara harus diam— supaya pesan Allah disampaikan dengan teratur.
31Dengan demikian kamu semua yang mempunyai kemampuan menyam-
paikan pesan dari Allahmendapat kesempatan satu-persatu, supaya semua
yang hadir bisa mendapatkan pengajaran dan dikuatkan. 32Karena setiap
orang yang mempunyai kemampuan untuk menyampaikan pesan dari
Allah sanggupmengendalikan dirinya dan sabar menunggu kapanmereka
† 14:21 FirmanTUHANSecaraharfiah, “HukumTaurat.” DalambahasaYunani, kata itu jugadipakai
dengan arti luas untuk seluruh Perjanjian Lama. ✡ 14:21 Yes. 28:11-12
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menyampaikan berita dari Allah. 33 Karena Allah tidak menginginkan
kekacauan, tetapi segala sesuatu yang kita lakukan berdasarkan pimpinan-
Nya akan selalu berlangsung dengan tenang.
Sesuai dengan apa yang dilakukan dalam semua ibadah umat Allah,

34 perempuan-perempuan sebaiknya berdiam diri dalam ibadah.
Perempuan-perempuan tidak 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! Biarlah kalian
juga mengikuti kebiasaan jemaat-jemaat Kristus di tempat-tempat yang
lain. 37 Kalau ada di antara kalian yang merasa bahwa dia mempunyai
kemampuan khusus untuk menyampaikan pesan dari Allah atau dipenuhi
oleh Roh Allah, biarlah diamengakui juga bahwa apa yang saya tuliskan ini
adalah perintah dari TUHAN. 38Dan kalau orang itu tidakmengakui ajaran
ini, berarti dia tidak mempunyai kemampuan menyampaikan pesan dari
Allah— bahkan tidak dipenuhi oleh Roh Allah!

39 Jadi Saudara-saudari, hendaklah kalian masing-masing berdoa den-
gan sungguh-sungguh supaya kamu diberikan kemampuan khusus untuk
menyampaikan pesan dari Allah. Dan jangan melarang saudara seiman
yang lain untukmenggunakan kemampuan khusus untuk berbicara dalam
bahasa lain sesuai pimpinan Roh Kudus. 40 Tetapi semuanya harus di-
lakukan dengan cara yang baik dan teratur.

15
Hal-hal terpenting dalamKabar Baik

1 Dan sekarang Saudara-saudari, saya ingin mengingatkan kalian ten-
tang Kabar Baik yang sudah saya beritakan kepada kalian. Berita itulah
yang sudah kalian terima dan yang sampai sekarang masih terus kalian
pertahankan. 2 Dan melalui berita itulah kalian sedang mendapatkan
keselamatan— asal kalian terus teguh mempercayai apa yang sudah saya
beritakan kepada kalian masing-masing! Kalau tidak, percuma saja kamu
menjadi percaya!

3 Karena saya sudah menyampaikan kepada kalian berita yang paling
penting yang sudah saya terima— yaitu bahwa Kristus Yesus sudah mati
untuk menanggung hukuman akibat dosa-dosa kita— seperti yang tertulis
dalam Kitab Suci. 4 Sesudah Dia dikuburkan, pada hari yang ketiga Allah
menghidupkanKristus kembali dari kematian— seperti tertulis dalamKitab
Suci. 5 Saya juga menyampaikan bahwa Yesus sudah menampakkan diri-
Nya kepada Petrus, lalu kepada kedua belas rasul-Nya.* 6 Sesudah itu Yesus
menampakkan diri kepada lima ratus orang lebih saudara-saudari seiman
kita pada waktu yang sama. Sebagian besar dari mereka masih hidup
sampai sekarang, tetapi beberapa orang dari mereka sudah meninggal.
7 Sesudah itu Yesus menampakkan diri kepada adik-Nya yang bernama

* 15:5 kedua belas rasul-Nya Paulus menulis “si Dua Belas”— yang sudah menjadi istilah untuk
rasul-rasul Yesus. Dia masih menggunakan istilah itu walaupun Yesus tidak menampakkan diri
kepada Yudas dari desa Kariot.



1 Korintus 15:8 588 1 Korintus 15:24

Yakobus, lalu kepada semua rasul. 8 Dan yang terakhir, Dia juga menam-
pakkandiri kepada saya. Jadi caranya sayamenjadi rasul bisa digambarkan
seperti bayi yang lahir terlambat— sesudah sepuluh bulan.

9 Jadi saya memikirkan diri saya sebagai yang paling hina dari semua
rasul. Bahkan saya tidak layak disebut rasul, karena saya sudah mengani-
aya umat Allah sebelum saya percaya kepada Yesus. 10Tetapi 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, danberita itu jugalah yang sudah
kalian percayai.

Sesudahmati, kita akan hidup kembali
12 Jadi, kalau kami para rasul selalu memberitakan bahwa Kristus su-

dah dihidupkan kembali dari kematian, kenapa ada beberapa orang di
antara kalian yang berkata bahwa kita orang-orang percaya tidak akan
dihidupkan dari kematian? 13Karena kalau kita tidak dihidupkan kembali
dari kematian, itu berarti Kristus juga tidak pernah hidup kembali dari
kematian. 14Dan sekiranyaKristus tidak pernahdihidupkankembali,maka
sia-sialah berita yang kami sampaikan. Dan keyakinan kalian juga sia-
sia saja. 15 Kalau begitu kami juga keliru, karena ternyata kami sudah
mengajarkan yang salah tentang Allah. Karena kami sudahmemberitakan
bahwa Allah sudahmenghidupkan Kristus kembali. Padahal— kalau benar
bahwaorang-orangmati tidakpernahdihidupkankembali,makaAllahpun
tidak pernah menghidupkan Kristus! 16 Karena kalau benar orang-orang
mati tidak akan pernah dihidupkan kembali, berarti Kristus juga tidak
pernahdihidupkankembali. 17DankalauKristus tidak dihidupkankembali
dari kematian, percuma saja keyakinan kita, dan kitamasih hidup di dalam
dosa! 18 Demikian juga saudara-saudari kita yang sudah bersatu dengan
Kristus dan yang sudahmati. Mereka tidak diselamatkanmelainkan sudah
binasa! 19Dan kalau pengharapan kita kepada Kristus hanya untuk kehidu-
pan 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 sudahmati pasti akan dihidupkan kembali.† 21 Jadi perhatikanlah
hal ini: Kuasa kematian menular kepada manusia karena perbuatan satu
orang— yaitu Adam. Jadi sekarang oleh karena Satu Orang jugalah— yaitu
Yesus, manusia dihidupkan kembali dari kematian. 22 Karena sebagai
keturunan Adam, semua manusia mengalami kematian. Tetapi setiap kita
yang bersatu dengan Kristus dihidupkan kembali dari kematian. 23 Tetapi
proses kehidupan kembali ini terjadi secara bertahap: Pertama Kristus
sudah dihidupkan kembali dari kematian sebagai jaminan buat kita. Kemu-
dian pada kedatangan-Nya kembali, kita semua yang sudah menjadi milik
Kristus dihidupkankembali dari kematian. 24Kemudian terjadilah hal yang
† 15:20 menjadi jaminan … Secara harfiah, “hasil (panen) pertama dari yang tertidur (dalam
kematian).” Yesus digambarkan seperti hasil panen pertama. Dalam Perjanjian Lama, hasil panen
yang pertama diberikan kepada Allah. (Im. 23:9-14) Dalam ayat ini hasil panen pertamamerupakan
jaminan bahwa pasti masih ada banyak lagi hasil yang akan dipanen.
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terakhir dari semuanya— yaitu waktu Kristus akan membinasakan setiap
pemerintahan, kerajaan, dan penguasa yang lain. Sesudah itu Dia akan
menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Bapa, supaya Allahmemerintah
sebagai Raja Agung.

25 Karena Allah sudah menetapkan untuk Kristus “duduk di sebelah
kanan” Allah dan memerintah sebagai Raja sampai tiba saat yang Allah
sudah janjikan kepada-Nya— yaitu, “Aku akan mengalahkan semua yang
memusuhi-Mu dan membuat mereka menjadi budak-Mu.”✡ 26 Musuh
terakhir yang akan dibinasakan adalah kuasa kematian. 27 Karena Kitab
Suci menuliskan, “Allah sudah meletakkan segala sesuatu di bawah kuasa-
Nya.”✡ Dengan tulisan, “Allah sudah meletakkan segala sesuatu di bawah
kuasa-Nya,” jelaslah bahwa Allah Bapa sendiri tidak ikut di dalamnya.
28 Tetapi sesudah segala sesuatu berada di bawah kuasa Anak Allah, maka
Kristus sendiri yangakanmenunjukkanbahwadiri-Nya sendiri jugaberada
di bawah kuasa Allah Bapa— yaitu Dia yang sudah meletakkan segala
sesuatu di bawah kuasaAnak-Nya. Dengan demikian nyatalah bahwaAllah
adalah YangMahakuasa danMahatinggi.

29Dan lagi tentang kebangkitan kita orang-orang percaya dari kematian:
Kalau memang benar orang-orang mati tidak dihidupkan kembali dari
kematian, kenapa pernah ada dari saudara-saudari kita seiman yangminta
dibaptis dengan air sekali lagi untuk mewakili bapak atau ibunya yang
sudah mati?‡ Sudah jelas saudara-saudari kita itu berpikir bahwa kita se-
bagai pengikut Kristus juga akan dihidupkan kembali dari kematian. Kalau
tidak begitu, kenapa mereka memohon untuk melakukan yang seperti
itu? 30 Dan kami rasul-rasul menjadi bukti lagi: Kalau kita tidak akan
dihidupkan kembali dari kematian, kenapa setiap saat kami tidak pernah
takut menghadapi bahaya? 31Benar Saudara-saudari, setiap saat saya siap
mati! Saya bersumpah bahwa itu benar, dan rasa bangga saya terhadap
kalian juga adalah benar! Saya bangga terhadap kalian karena kalianlah
bukti pelayanan saya dalampimpinan Tuhan kita Kristus Yesus. 32Buat apa
saya rela berjuangmelawanorang-orang yang sangat ganas di kota Efesus?!
Kalau kita manusia hanya mati saja dan tidak pernah dihidupkan kembali,
maka akan terjadilah seperti ini, “Marilah kitamemuaskan diri kita dengan
makanandanminuman, karena besok kita akanmati.”✡ 33Tetapi janganlah
kalian tertipu oleh orang-orang yang berkata seperti itu! Karena ada
peribahasa, “Kalau bergaul dengan orang-orang jahat, nanti kamu akan
menjadi seperti mereka.” 34 Jadi, sekarang benar-benarlah sadar! Dan
janganlah berbuat dosa lagi! Seharusnya kalian malu, karena sudah jelas
bahwa di antara kalian ada beberapa orang yang tidakmengenal Allah.

Waktu kita dihidupkan kembali, bagaimana dengan tubuh kita
35 Tetapi sering ada pertanyaan, “Bagaimana orang mati akan dihidup-

kan kembali? Waktu kita dihidupkan, seperti apakah tubuh kita nanti?”

✡ 15:25 Mzm. 110:1; Mat. 22:44; Kis. 2:34-35; Ibr. 1:13 ✡ 15:27 Mzm. 8:6 ‡ 15:29
dibaptis … yang sudah mati Secara harfiah, “dibaptis untuk pihak orang mati.” Kemungkinan besar
maksudnya adalah dibaptis untuk anggota keluarganya yang sudah meninggal sebelum mereka
sempat mendengar tentang Yesus. Anggota keluarga orang-orang seperti itu pasti berpikir seperti
ini, “Aduh! Bapak saya sudah percaya Raja Penyelamat akan datang, jadi dia pasti menjadi pengikut
Yesus kalau dia mendapat kesempatan.” Paulus menggunakan contoh ini yang pernah dibuat
oleh orang Kristen yang pertama sebagai bukti bahwa orang Kristen itu memang percaya akan
dihidupkan kembali dari kematian. Tetapi Paulus tidak bermaksud supaya orang Kristen zaman
sekarangmelakukan baptisan seperti itu. ✡ 15:32 Yes. 22:13; 56:12
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36 Pertanyaan itu adalah pertanyaan bodoh. Bibit tanaman yang ditanam
pertama mengalami kematian supaya bisa tumbuh dan hidup kembali.
37Dan kalau kamu menanam suatu tanaman, yang kamu tanam bukanlah
semua bagian tanaman yang masih tumbuh. Tetapi yang ditanam adalah
bizinya— seperti biji gandum atau biji-bijian yang lain. 38 Sesudah di-
tanam, Allah selalumemberikan tubuh kepada bibit itu sesuai dengan yang
ditetapkan-Nyauntuk setiap jenis bibit. 39Adabermacam-macam tanaman,
begitu juga ada perbedaan antara badan manusia dengan badan makhluk
hidup yang lain— seperti binatang, burung, dan ikan. 40Begitu juga benda-
benda yang ada di bumi berbeda dengan benda-benda yang ada di langit.
Dan keindahan benda-benda di langit berbeda dengan keindahan benda-
benda di bumi. 41 Keindahan matahari berbeda dengan keindahan bulan.
Dan setiap bintang keindahan cahayanya berbeda-beda.

42Demikian juga akan ada perubahan tubuh yang kita akan alami pada
saat kita dihidupkan kembali! Tubuh kita yang dikuburkan akan hancur
seperti bibit yang ditanam, tetapi tubuh yang diberikan kepada kita ketika
kita dihidupkan kembali tidak bisa hancur lagi! 43 Ketika tubuh kita
dikuburkan— seperti bibit yang ditanam, kelihatannya hina dan lemah.
Tetapi ketika dihidupkan kembali, menjadi tubuh surgawi yang mulia dan
mempunyai kuasa! 44Tubuhyangdigambarkan seperti bibit yang ‘ditanam’
itu adalah tubuh jasmani. Tetapi yang dihidupkan kembali adalah tubuh
rohani.
Tentu saja, kalau ada tubuh jasmani, berarti tubuh rohani juga harus ada.

45 Seperti yang tertulis dalam Kitab Suci, “Manusia yang pertama— yaitu
Adam, menjadi makhluk yang hidup.” Tetapi Orang yang seperti Adam
yang terakhir§— yaitu Kristus, adalah Roh yang memberi hidup.✡ 46 Dari
contoh itu kita bisa lihat bahwa yang pertama datang adalah makhluk
jasmani, kemudian barulah makhluk rohani. 47 Manusia yang pertama—
yaitu Adam, diciptakan dari debu tanah, sedangkan Dia yang digambarkan
sebagai Adam kedua— yaitu Kristus, berasal dari surga. 48 Begitu juga kita
manusia duniawi mempunyai tubuh duniawi seperti Adam. Dan semua
orang yang menjadi warga kerajaan surga diberikan tubuh seperti tubuh
Dia yang berasal dari surga. 49 Sekarang kita hidup menurut gambar
manusia pertama yang berasal dari debu tanah. Begitu juga nanti kita
diubahkan menjadi manusia yang baru sesuai dengan gambar Dia yang
berasal dari surga.

50 Saudara-saudari, ini penting untuk dimengerti: Tubuh jasmani kita
yang terdiri dari daging dandarah tidakbisamenjadiwarga kerajaanAllah.
Tubuh kita ini yang menuju kematian tidak bisa masuk ke tempat yang
selama-lamanya. 51 Perhatikanlah! Karena sekarang saya mau bukakan
suatu rahasia kepada kalian: Kita tidak akan mati semuanya, tetapi setiap
kita akan diubahkan! 52Hal itu akan terjadi sesaat saja atau hanya dalam
sekejapmata, dankita semuaakandiubahkan. Dankejadian ituakan terjadi
ketika terdengar bunyi terompet terakhir. Saat itu semua orang yang per-
caya penuh yang sudahmati akan dihidupkan kembali dengan tubuh yang
baru— yaitu tubuh yang tidak bisamengalami kematian lagi, dan setiap kita
yang masih hidup pada waktu kejadian itu langsung diubahkan menjadi
seperti mereka. 53 Perubahan yang kita alami nanti bisa digambarkan
seperti pada waktu kita mengganti pakaian. Karena tubuh yang bisa mati

§ 15:45 Adam Nama Adam artinya ‘manusia’. Di sini “Adam yang terakhir” menunjuk kepada
Kristus sebagai ‘Manusia Surgawi’. ✡ 15:45 Kej. 2:7
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itu akan diganti dengan tubuh yang tidak bisa mati. 54 Jadi, waktu tubuh
kita yang bisa mati itu diganti dengan tubuh yang tidak bisa mati, tepatlah
Firman yang tertulis ini,
“Kuasa kematian sudah dikalahkan, dan kita sudahmenang!”✡
55 “Hei maut, kami tidak takut kepadamu lagi!

Hei maut, kamu tidak berkuasa lagi untukmenyakiti kami!”✡
56Kuasamaut untukmenyakiti berasal dari dosa. DanHukumTaurat sering
menjadi pendorong sehingga manusia menjadi budak dari kuasa dosa.*
57 Tetapi kita bersyukur kepada Allah, karena melalui Tuhan kita Kristus
Yesus, kita diberi kemenangan!

58 Oleh karena itu, Saudara-saudari yang saya kasihi, bertahanlah!
Apa pun tidak boleh mengguncangkan keyakinanmu! Berikanlah dirimu
sepenuhnya kepada pekerjaan pelayanan Tuhan Yesus, karena kita tahu—
denganpimpinanTuhan, apa saja yang kita kerjakan tidak akanpernah sia-
sia.

16
Bantuan untuk saudara-saudari seiman

1 Dan sekarang saya mau memberi petunjuk tentang dana yang sedang
dikumpulkan untuk umat Allah yang berada di provinsi Yudea. Saya mau
memberi nasihat yang sama seperti yang saya berikan kepada jemaat-
jemaat di Galatia: 2 Setiap hari Minggu,* hendaklah kalian masing-
masingmemisahkan sejumlah uang dari penghasilan yang TUHANberikan
kepadamu. Kumpulkanlah uangmu itu lalu simpanlah dengan aman, se-
hingga kamu tidakperlumengumpulkanuang lagi padawaktu sayadatang.
3Ketika saya datang, kita akan mengutus beberapa orang yang kalian pilih
sendiri untuk membawa pemberian itu ke Yerusalem. Mereka juga akan
membawa surat pengantar. 4 Atau kalau kalian rasa lebih baik, saya juga
akan ikut pergi bersamamereka.

Rencana Paulus
5 Dalam perjalanan menuju kalian, saya berencana melewati provinsi

Makedonia. 6Mungkin saya akan tinggal beberapa waktu bersama kalian—
bahkan sampai akhir musim dingin. Dengan begitu, kalian bisa menolong
saya melanjutkan perjalanan ke mana pun saya pergi. 7Karena saya tidak
mau sebentar saja mengunjungi kalian. Saya berharap saya bisa tinggal
lebih lamabersamakalian— kalauTUHANmenghendaki. 8Tetapi saya akan
tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. 9 Saya memutuskan seperti
itu karena kesempatan untuk berhasil menyampaikan berita keselamatan
terbuka lebar bagi saya di sini. Tetapi banyak juga orang yang menentang
pekerjaan saya itu.

10 Kalau Timotius mengunjungi kalian, usahakanlah supaya dia tidak
perlu kuatir tentang apa pun selama dia bersama kalian, karena dia bek-
erja untuk TUHAN— sama seperti saya. 11 Jadi jangan sampai ada yang
merendahkandia. Tetapi kalian tolonglahdia dalamperjalanannyadengan
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.

✡ 15:54 Yes. 25:8 ✡ 15:55 Hos. 13:14 * 15:56 HukumTaurat… kuasa dosa Paulusmenjelaskan
maksud kalimat ini dalam Rom. 5:13 dan Rom. 7:7-25. * 16:2 hari Minggu Secara harfiah, “hari
pertama setiapminggu.”
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12 Sekarang tentang saudara kita Apolos: Saya sungguh-sungguh mende-
sak dia supaya dia bersama saudara-saudara yang lain itu datang mengun-
jungi kalian. Tetapi dia menolak untuk datang sekarang. Dia akanmencari
kesempatan yang baik untukmengunjungi kalian.

Paulusmengakhiri suratnya
13Waspadalah. TeruslahpercayapenuhkepadaKristus. Berjuanglahden-

gan berani demi Yesus, dan tetaplah berpegang kepada Dia. 14Hendaklah
kamumelakukan segala sesuatu denganmengasihi sesamamu.

15 Kalian tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang yang per-
tama percaya kepada Yesus di Akaya. Dan mereka sudah merelakan diri
untuk melayani umat Allah. Karena itu Saudara-Saudari, saya mohon
supaya kalian 16menaati mereka dan semua orang lain yang bekerja keras
seperti mereka dalam pekerjaan pelayanan TUHAN.

17 Saya senang sekali atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akaikus.
Dulu sayamerasa kesepian karena kalian semua tidak bersama saya. Tetapi
sekarang, dengan mereka ada di sini, saya merasa seperti bersama kalian
lagi. 18 Mereka sudah menghiburkan dan menguatkan hati saya— seba-
gaimana mereka sering lakukan di antara kalian. Biarlah kalian selalu
menghargai orang-orang seperti mereka.

19 Jemaat-jemaat yang di sini di Asiamenyampaikan salamkepada kalian.
Akwila dan Priskila menyampaikan salam penuh kasih dalam Tuhan Yesus
kepada kalian. Juga jemaat yang selalu berkumpul di rumah mereka
menyampaikan salam kepada kalian. 20 Semua saudara-saudari seiman di
sini menyampaikan salam kepada kalian. Dan sesudah kalian membaca
surat ini, sebagai umat yang sudah disucikan oleh Allah, hendaklah kalian
saling memberi salam dengan penuh kasih† satu sama lain.

21 Saya, Paulus, menuliskan salam terakhir saya ini dengan tangan saya
sendiri.

22 Biarlah semua orang yang tidak mengasihi Tuhan Yesus menerima
hukuman yang berat dari Dia!
Datanglah, ya Tuhan Yesus!‡
23Doa saya, Tuhan Yesus akan selalu baik hati kepada kalian.
24 Saya jugamengasihi kalian semua yang bersatu dengan Kristus Yesus.

† 16:20 disucikan … 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 kehen-

dak Allah, dan dari Timotius— saudara kita dalam Kristus.
2Doa saya, Allah Bapa dan Penguasa kita Kristus Yesus akan selalu baik

hati kepada kalian masing-masing dan menjagamu supaya kamu hidup
dengan tenang dalam perlindungan Bapa dan Penguasa kita.

Paulus bersyukur kepada Allah
3 Terpujilah Allah!— yaitu Bapa dari Tuhan kita Kristus Yesus, Bapa yang

penuh belas kasihan, dan Dia yang selalu menguatkan kita! 4Dialah yang
menguatkan* kami sehingga kami sanggup menghadapi setiap penderi-
taan yang kami alami. Karena dengan kami kuat, kami bisa menguatkan
orang lain yang mengalami bermacam-macam penderitaan. Mereka diku-
atkan ketika kami bersaksi kepada mereka bagaimana Allah sudah men-
guatkan kami lewat penderitaan yang kami alami. 5Karena seperti Kristus
menderita di dunia ini, kita yang melayani Dia juga menderita. Dan kalau
kita semakin menderita bagi Kristus, Dia juga semakin menguatkan kita
supaya kita bisa menguatkan orang lain. 6 Contohnya, kalau kami dibuat
menderita, hal itu adalah untukmenguatkan kalian dan demi keselamatan
kalian juga. Dan ketika Kristus menguatkan kami, hal itu jugamemberikan
kekuatan kepada kalian, sehingga kalian bertahan dengan sabar waktu
kalian mengalami penderitaan seperti yang kami alami. 7 Besar harapan
kami terhadap kalian, karena kami tahu bahwa kalian juga menderita—
sama seperti kami menderita. Maka kalian juga pasti akan dikuatkan oleh-
Nya— seperti kami selalu dikuatkan.

8 Saudara-saudari, kami mau supaya kalian tahu tentang penganiayaan
yang kami alami di provinsi Asia. Kamimendapat beban yang berat di sana
melebihi kekuatankami— sampai kami putus asa atas hidupkami. 9Bahkan
waktu itu kami berpikir, “Kami akan segera dibunuh!”— sepertinya kami
sudah dihukum mati. Hal itu terjadi supaya kami tidak mengandalkan
kekuatan kami sendiri, tetapi mengandalkan Allah yang menghidupkan
kembali orang mati. 10 Dialah yang sudah melepaskan kami dari bahaya
kematian yang sangat mengerikan itu. Dan kami terus berharap penuh
kepada-Nya untuk terus menyelamatkan kami. 11 Pertolongan itu terjadi
karena kalian masing-masing terus menopang kami di dalam doa-doamu.
DanAllah akan terusmenolong kami sebagai jawaban atas doa dari banyak
orang, sehingga banyak orang akan bersyukur kepada-Nya.

Perubahan rencana Paulus
12 Inilah yang kami banggakan, dan dengan segenap hati saya berkata

bahwa ini benar: Dalam segala hal yang sudah kami lakukan di dunia ini,
kamimelakukannya dengan hati nurani yang jujur danmurni yang berasal
dari Allah. Dan hal itu semakin nyata dalam pekerjaan yang kami lakukan
bersama dengan kalian. Kami melakukannya berdasarkan kebaikan hati
* 1:4 menguatkan menerjemahkan kata ‘parakaleo’ dalam bahasa Yunani. Kata ini sering dipakai
dalam surat ini. TSI biasanyamenerjemahkan kata ini dengan ‘menguatkan’, tetapi artinya bisa juga
menghibur, mendorong, mengajak, danmengajar.
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Allah— bukan berdasarkan hikmat dunia ini. 13-14 Yang kami tuliskan
kepada kalian hanyalah hal-hal yang bisa kalian baca danmengerti. 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!

15-16Makadenganharapanpenuhuntukbisa datangdanmelayani kalian,
saya sudah merencanakan untuk mengunjungi kalian dalam perjalanan
ke Makedonia, dan juga dalam perjalanan pulang. Saya merencanakan
seperti itu supaya kalian mendapat berkat dua kali lipat dan untuk mem-
berikankesempatankepadakalianuntukmengutus sayakeYudea. 17Tetapi
saya harus mengubah rencana itu. Waktu kalian mendengar hal itu,
apakah kalian pikir rencana saya asal-asalan saja? Atau mungkin kalian
berpikir bahwa sayamembuat rencana seperti orang duniawi— yaitu orang
yang tidak bisa dipercaya karena rencananya sering asal-asalan, sebentar
berkata “Rencana ini, ya” dan sebentar lagi berkata “Rencana ini, tidak.”

18Demi Allah yang selalu setia, saya berjanji kepada kalian bahwa sikap
saya tidak seperti itu! 19Karena sesuai dengan berita keselamatan tentang
AnakAllah kita Kristus Yesus, rencana-Nya tidak pernah asal-asalan! Berita
tentang Dia yang Silas,† Timotius, dan saya sendiri beritakan bahwa Yesus
bukan Orang yang sebentar berkata “Ya” dan sebentar lagi berkata “Tidak.”
Dia bukan orang yang seperti itu! Dia sungguh sangat layak dipercaya!
20Karena bagi kita yang sudah bersatu dengan Dia, Kristus sendiri yang su-
dahmembuktikanbahwaAllahakan selalu setiamenepati janji-Nyakepada
umat-Nya. Dan karena itulah di dalam Kristus kita juga bersyukur serta
memuliakanAllahdanberkata “Amin!” 21Allah sendirilahyangmenambah
bukti atas kesetiaan-Nya. Dia menguatkan kalian dan menguatkan kami
supayakita tetapberdiri teguhsebagaipengikutKristus, danDiayangsudah
mengurapi kita denganRoh-Nya sehinggakita sanggupmelayaniDia. 22Roh
Kudus yang ada di dalam diri kita masing-masing menjadi seperti cap atau
tanda yangmenunjukkan bahwa kita sudah resmimenjadimilik Allah, dan
Roh itulah yang menjamin bahwa Allah akan memenuhi semua janji-Nya
kepada kita.

23 Tetapi sekarang di hadapan Allah saya berjanji bahwa apa yang saya
sampaikan ini benar: Adapun alasan saya untuk tidak kembali ke Korintus
padawaktu itu karena saya tidakmaukunjungan sayamembuat hati kalian
semakin sedih dan malu karena masalah dalam jemaat belum dibereskan.
24 Maksud saya dan rasul Kristus yang lain bukan untuk memerintahkan
kalian jemaat Korintus bagaimana caranya kalian masing-masing men-
jalankan keyakinanmu. Kami yakin bahwa setiap kalian akan terus berdiri
teguhdalamkeyakinanmu. Kamihanyamaubekerjasamadengankamusu-
paya kamu semakin bersukacita karena hidup sesuai dengan keyakinanmu
itu.

2
1 Oleh karena itu saya putuskan untuk tidak lagi membuat hati kalian

sedih padawaktu saya datang kembali mengunjungi kalian. 2Karena kalau
sayadatangdanmembuathati kalian sedihmaka sayapunakan lebih sedih,
jadi siapa lagi yang akan menghibur saya selain kalian yang sudah saya
buat sedih?! 3Karena itulah saya menuliskan tentang perkara itu di dalam
surat saya yang lalu, supaya ketika saya datang, kalian tidakmembuat saya
† 1:19 Silas Secara harfiah, “Silwanus.”
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sedih. Karena seharusnya kalianlah yang menjadi sumber sukacita saya!
Dan saya yakin, ketika saya tiba, kalian semua akanbaik-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 terusmengalir sayamenulis surat saya yang dulu kepada kalian. Saya
tidak bermaksud membuat kalian sedih, tetapi supaya kalian tahu betapa
besarnya kasih saya kepada kalian!

Maafkanlah orang yang bersalah
5 Saudara kita yang saya bicarakan dalam surat saya itu, kesalahannya

lebihmengecewakan kalian daripada saya. Supaya tidakmelebih-lebihkan
keadaannya, ada di antara kalian yang hanya sedikit merasa kecewa, tetapi
ada yang sangat dikecewakan. 6Sesuai dengannasihat saya, hukumanyang
diberikan kepadanya oleh sebagian besar dari kalian sudah cukup. 7 Jadi
sekarang biarlah kalian memaafkan danmenguatkan saudara kita itu. Hal
itu akan menolong dia supaya tidak tenggelam dalam kesedihan. 8 Oleh
karena itu, sekarang saya mohon kalian menunjukkan kepadanya bahwa
kalian masih mengasihi dia. 9 Dalam surat yang dulu itu kepada kalian,
alasan saya menulis tentang perkara itu adalah untuk menguji hati kalian.
Saya mau melihat apakah kalian tetap taat biarpun kalian mengalami
perkara yang sulit. 10 Waktu kalian memaafkan saudara kita itu, biarlah
kalian tahu saya juga sudah memaafkan dia. Belum tentu dia bersalah
kepada saya, tetapi di hadapan Kristus saya sungguh-sungguh memaafkan
dia, karena itu demi kesatuankita semua. 11Dengan cara salingmemaafkan
akan lebih baik bagi kita, supaya kita tidak tertipu oleh iblis. Karena kita
bukan orang bodoh yang tidak tahu rencana-rencana iblis!

Kekhawatiran Paulus di Troas
12 Ketika saya tiba di Troas dalam rangka memberitakan Kabar Baik

tentangKristus, TUHANmembukakesempatanbaikbagi saya. 13Tetapi saya
tidak bisa tenang di situ, karena saya tidak bertemu dengan saudara kita
Titus. Jadi saya mengucapkan selamat tinggal kepada pengikut-pengikut
Kristus yang ada di sana dan pergi ke Makedonia.

Kemenanganmelalui Kristus
14 Tetapi syukur kepada Allah, karena Dia yang selalu memimpin kami

hamba-hamba-Nya ke dalam kemenangan melalui kuasa Kristus. Allah
memakai kami untuk memperkenalkan Kristus kepada semua orang di
mana saja, jadi pelayanan kami seperti bau harum wangi-wangian yang
terciumkemana-mana. 15Bagi Allah, pelayanankami seperti persembahan
yang harum baunya, karena kami mempertaruhkan 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. 16 Bagi mereka, pelayanan kami seperti bau bangkai busuk yang
sangat menjijikkan. Tetapi bagi orang-orang yang sedang diselamatkan,
pelayanan kami seperti bau harum dari surga yang memberi hidup. Sebe-
narnya ini adalah tanggung jawab yang sangat berat bagi setiap kita yang
mau melayani Kristus! 17 Banyak guru palsu yang menjadikan berita dari
Allah sebagaibarangyangbisadijualdemikeuntunganpribadi. Tetapikami
tidak seperti mereka! Kami tahu bahwa Allahlah yang mengutus kami dan
bahwa pelayanan yang kami kerjakan terbuka di mata-Nya. Karena itulah
kami sungguh-sungguhhanyamengandalkanKristusdalammemberitakan
berita keselamatan yang dari Allah.
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3
Sifat-sifat para hamba Allah

1Mengenai hal yang saya tulis di atas, jangan sampai kalian pikir bahwa
kami juga membanggakan diri seperti guru-guru palsu itu. Kami tidak
sepertimereka yangmemerlukan surat pengantar untukmemperkenalkan
pelayanan mereka kepada jemaat baru. 2-3 Karena kalianlah yang meru-
pakan surat pengantar kami! Waktu orang-orang memperhatikan cara
hidup kalian, kalian menjadi seperti surat Kristus yang bisa diketahui dan
dibaca oleh semua orang. Surat itu ditulis bukan dengan tinta, tetapi
dengan Roh Allah yang hidup. Dan surat itu tidak diukir pada batu,*
tetapi di dalam hati kalian. Tetapi karena kami yang memperkenalkan
Kristus kepada kalian, TUHAN juga mengukir nama kalian di dalam hati
kami. 4Kami bisa berbicara seperti itu karenaKristuslah yangmemberikan
keyakinan itu kepada kami di hadapan Allah. 5Maksud saya bukan untuk
mengatakan bahwa kami bisa melayani Allah karena kemampuan kami
sendiri. Bukan! Tetapi Allahlah yang memampukan kami untuk melayani
Dia. 6 Karena Dialah yang memampukan kami sebagai hamba untuk
menyampaikan berita tentang sebuah perjanjian yang baru dengan-Nya—
yang tidak didasarkan pada peraturan dan hukumyang tertulis, melainkan
pada Roh Allah. Menjalankan peraturan lama dan hukum tertulis itu tidak
membuat kita hidup tetapi membawa kita kepada kematian. Sedangkan
Roh Allahmembawa kita kepada kehidupan!

Perjanjian yang baru lebihmulia dari perjanjian yang lama
7 Memang perjanjian† yang lama diukir pada batu dan disertai dengan

kemuliaan Allah. Tetapi biarpun begitu, perjanjian tersebut membawa
kita kepada kematian. Pada waktu perjanjian itu diberikan, sinar kemu-
liaan terpancar dari muka Musa, sehingga orang Israel tidak bisa terus
memandang wajahnya. Tetapi sinar kemuliaan itu hanya sementara saja.
8 Jadi, kalau perjanjian yang lama disertai dengan kemuliaan, tentu lebih
mulia lagi kemuliaan perjanjian yang baru yang berasal dari Roh Allah!
9Maksud saya adalah: Kalau perjanjian yang lama— yangmembawa huku-
man kepada kita, mempunyai kemuliaan, tentu lebih mulia lagi kemuliaan
dari perjanjian yang baru yang membuat kita dibenarkan di hadapan
Allah. 10 Sebenarnya perjanjian yang lama itu— yang dulu dianggap mulia,
sekarang tidak begitu mulia lagi kalau dibandingkan dengan perjanjian
yang baru— yang jauh lebih mulia. 11Karena kalau perjanjian yang lama—
yang sekarang diganti dengan yang baru, diberikan dengan kemuliaan,
maka perjanjian yang selama-lamanya pastilah mempunyai kemuliaan
yang lebihmulia.

12 Oleh karena kami sangat yakin akan apa yang kita harapkan dari
Allah, maka kami berani sekali memberitakan tentang perjanjian yang
baru ini. 13Kami tidak seperti Musa yang menutupi mukanya dengan kain
supaya orang-orang Israel tidak bisa melihat sinar kemuliaan itu sedang
menghilang. 14 Tetapi pikiran nenek moyang orang Israel sudah tertutup.
Bahkan sampai sekarang pun, ketika anak-anak mereka membaca buku
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
* 3:2-3 batu Paulus membandingkan dengan hukum Taurat yang diberikan Allah kepada Musa,
yang tertulis pada loh batu (Kel. 24:12; 25:16). † 3:7 Perjanjian Dalam ayat 7-11 secara harfiah
disebut, “Pelayanan.”
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Kristus. 15Tetapi kasihan, sampai hari ini ketika mereka membaca Hukum
Musa, sepertimasih ada kain yangmenutupi pikiranmereka. 16Akan tetapi
ketika seseorang bertobat dan mengikut Tuhan Yesus, maka kain itu akan
Allah singkirkan dari pikirannya. 17Dan sinar kemuliaan yang memancar
dari TuhanYesuskepadakitamenggambarkanRohKudus. Dandimanaada
Roh Tuhan, di situ ada kebebasan dari peraturan dan hukumyang lama itu.
18 Jadi, dengan muka yang tidak lagi berselubung, kita semua memandang
kepada Tuhan danmemancarkan kemuliaan-Nya. Kitamenjadi seperti cer-
min! Dengan demikian Tuhan Yesus— yaitu oleh Roh-Nya, mengubahkan
kita sehingga kita menjadi semakin sempurna memancarkan kemuliaan-
Nya.

4
Harta rohani dalam bejana tanah liat

1Allah memberikan tugas pelayanan ini kepada kami hanya oleh karena
kebaikan hati-Nya. Oleh karena itulah kami tidak pernah putus asa!
2Kami sama sekali tidakmau terlibat dalamgerakan agamayangdilakukan
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 mengajarkan hal-hal
yang benar dengan terus terang. Dan secara terus terang pula kami mau
menunjukkan kepada orang lain siapa kami sebenarnya. Dengan begitu
mereka bisa menilai kami sesuai dengan hati nurani mereka di hadapan
Allah. 3 Kalau Kabar Baik yang kami beritakan 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. 4Karena penguasa* dunia ini sudah membuat buta mata hati
mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat sinar kemuliaan yang ada di
dalam Kabar Baik tentang Kristus— yangmencerminkan semua sifat Allah!
Karena itu mereka tidak percaya kepada Kabar Baik dari Allah itu.

5Karena berita yang kami beritakan bukanlah tentang diri kami sendiri!
Tetapi yang kami beritakan adalah bahwa Kristus Yesus adalah Penguasa
hidup kita, dan kami hanyalah pelayan yang hina untuk kalian karena
kehendak Yesus. 6KarenaAllah yang sudah berkata, “Dari dalamkegelapan
hendaklah terangmemancarkan sinarnya.” Dialah yang sudahmemancar-
kan terang-Nya di dalam hati kita supaya kita bisa mengerti dan melihat
kemuliaan Allah yang terpancar dari wajah Kristus. 7 Tetapi harta rohani
yang indah itu sudah diisi di dalam diri kita yang hanya seperti bejana-
bejana tanah liat. Dengan begitu sudah nyata bahwa kuasa yang luar biasa
itu berasal dari Allah— bukan dari diri kita sendiri.

8 Karena itu, biarpun kami sering kali ditindas dari segala arah, tetapi
kami tidak hancur! Biarpun kami sering tidak tahu jalan keluar dari
masalah yang kami hadapi, tetapi kami tidak pernah putus asa! 9 Ketika
kami dianiaya, kami tetap yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkan
kami sendirian. Dan biarpun kami sering dipukuli dan berulang kali
dibanting ke tanah, tetapi Allah selalu menolong kami sehingga kami tidak
sampai mati. 10 Jadi melalui penderitaan yang kami alami secara badani,
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,

* 4:4 Penguasa dunia ini Secara harfiah, “dewa dunia ini,” maksudnya iblis.
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hidup kami selalu terancam. Hal itu terjadi kepada kami supaya kuasa
kehidupan Yesus juga bisa terlihat dalam tubuh kami yang fana ini. 12 Jadi,
biarpun hidup kami selalu terancam, tetapi hal itu membawa kehidupan
kepada kalian!

13 Dalam Kitab Suci tertulis, “Saya percaya, maka saya bersaksi.”✡
Kami pun mempunyai keyakinan yang sama:† Kami percaya, maka kami
bersaksi. 14Kamiberanibersaksi karenakami tahubahwaAllahyangsudah
menghidupkan kembali Tuhan Yesus dari kematian juga akan menghidup-
kan kami kembali dari kematian, supaya kami bisa hidup bersama Yesus.
Dan akhirnya kami dan kalian akan berdiri di hadapan Allah. 15 Jadi
semua hal yang kami alami itu terjadi demi kebaikan kalian! Ternyata
Allah menghendaki penderitaan kami itu supaya berita tentang kebaikan
hati-Nya semakin disebarluaskan kepada banyak orang, sehingga semakin
melimpah ucapan syukur kepada-Nya. Dengan begitu Allah semakin dimu-
liakan.

Hidup berdasarkan keyakinan
16Karena itu kami tidak putus asa! Biarpun secara badani kami semakin

lemah, tetapi secara rohani kami terus diperbarui setiap hari! 17 Karena
semua kesusahan yang kami alami sekarang hanyalah sementara dan
sebenarnya boleh dianggap ringan. Tetapi justru kesusahan itu sedang
menghasilkanbagikamikemuliaansurgawiyangakan tahanuntukselama-
lamanya dan yang tidak bisa dibandingkan dengan apa pun! Karena begitu
mulianya,maka semuapenganiayaandanpenderitaanyang sekarangkami
alami tidak perlu dipikirkan lagi! 18 Jadi, sekarang kami memikirkan hal-
hal yang tidak kelihatan, dan hal-hal yang kelihatan kami tidak pikirkan.
Karena yang kelihatan hanya sementara saja, tetapi yang tidak kelihatan
tahan sampai selama-lamanya.

5
1 Saya berkata seperti itu karena kita tahu bahwa tubuh duniawi kita

seperti tenda yang dipakai untuk sementara saja, lalu binasa. Tetapi ketika
hal itu terjadi, Allah sudah menyediakan tubuh surgawi bagi kita— yaitu
tubuh seperti rumah yang tidak dibangun oleh manusia dan yang tetap
ada sampai selama-lamanya. 2 Karena dalam tenda kita yang kita diami
sekarang ini, kita sering mengeluh. Karena itulah kita sangat merindukan
tubuhsurgawi—yangakankitapakai sepertimemakaipakaianbaru. 3-4 Jadi
selamakitamasih tinggal di dalam tubuhduniawi ini, kitamengeluhkarena
kita merasakan tubuh ini seperti beban yang berat. Tetapi bukan kemauan
kita untuk melepaskan tubuh duniawi ini dan hidup seperti roh tanpa
badan. Kita ingin segera memakai tubuh surgawi. Kalau hal itu terjadi,
tepatlah Firman Allah yang berkata, “Kuasa kematian sudah dikalahkan”*
oleh kuasa kehidupan. 5 Hal itu sudah Allah sediakan bagi kita! Dan Dia
memberikan Roh-Nya kepada kita untukmenjamin semuanya bagi kita.

6 Karena itulah kita selalu tabah dengan penuh keyakinan. Karena kita
tahu bahwa selama kita masih mendiami tubuh duniawi ini, kita masih
belum bisa tinggal bersama Tuhan Yesus. 7 Karena hidup ini kita jalani
hanya oleh karena percaya penuh kepada semua janji Allah— bukan hanya
kepada hal-hal yang kelihatan! 8 Karena itulah seharusnya kita selalu
✡ 4:13 Mzm. 116:10 † 4:13 keyakinanyangsamaSecaraharfiah, “rohkeyakinan.” Kata ‘roh’di sini
bukanmenunjukkan Roh Kudus, tetapimenunjukkan sifat pikiran. * 5:3-4 Paulusmenggunakan
kata-kata dalam Yesaya 25:8. Dia jugamengutip ayat itu dalam 1Kor. 15:54.
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tabah dengan penuh keyakinan bahwa saat kita tidak lagi memakai tubuh
duniawi ini, kita sudah tinggal bersama Tuhan. 9 Karena itu jugalah kita
harus selalu berusaha supaya tujuan hidup kita yang utama adalah untuk
menyenangkan hati Allah— baik ketika kita masih di dalam tubuh duniawi
maupun ketika kita sudah di dalam tubuh surgawi. 10 Karena kita semua
pasti akan berdiri di hadapan takhta pengadilan Kristus— di mana kita
akanmenerima balasan setimpal dengan apa yang kita perbuat selama kita
ada di dalam tubuh duniawi, dan memberikan pertanggung-jawaban atas
perbuatan kita yang baik maupun yang jahat.

Utusan-utusanAllah yangmembawa berita bahwamanusia denganAllah
bisa berdamai

11 Jadi, karena kami pelayan-pelayan TUHAN mengerti arti ‘takut akan
TUHAN’, kami berusaha meyakinkan setiap orang tentang berita kesela-
matan. Allah tahu kesungguhan hati kami dalam melayani Dia. Dan saya
harapdalamhati nurani kalian, kalian punakan tahu tentang kesungguhan
hati kami! 12Denganmenulis hal-hal di atas, sekali lagi maksud saya bukan
untuk membanggakan pelayanan kami, melainkan saya menyatakan hal-
hal itu untuk memberikan alasan bagaimana kalian bisa bangga karena
kami sudah melayani di antara kalian. Dengan begitu kalian mempunyai
jawaban kepada guru-guru palsu itu yang lebih membanggakan hal-hal
yang kelihatan daripada hati nurani yang bersih. 13 Kalau orang-orang
menganggap kami gila, tidak apa-apa! Karena kami melayani Allah. Tetapi
kalau kalianmenganggap kamiwaras, itu lebih baik, karenamemang kami
terus berusaha melayani kalian. 14 Karena kasih Kristus yang menguasai
hidup kami, maka kami yakin bahwa Kristus sudah mati untuk semua
orang. Artinya kita semua yang bersatu dengan Dia secara rohani juga
sudah mati terhadap cara hidup kita yang lama. 15Dan Kristus mati untuk
semua orang, supaya kita yang masih hidup tidak hidup lagi hanya untuk
diri kita sendiri, tetapi hidup bagi Dia yang sudah mati dan hidup kembali
bagi kita.

16Oleh karena itu, sejak kamimengerti tentang semua itu, kami tidak lagi
bisamenilai seseorangmenurut penilaianmanusia duniawi. Dulumemang
kamimenilai Kristusmenurut penilaianmanusia, tetapi sekarang tidak lagi
demikian. 17 Yang penting, waktu seseorang bersatu dengan Kristus, dia
sudah menjadi ciptaan baru! Semua cara hidup yang lama sudah berlalu,
dan hidup yang baru itu sungguh indah!

18 Dan sumber dari semua perubahan hidup itu adalah Allah sendiri—
yang dengan perantaraan Kristus sudah membuat kita berdamai kembali
dengan Dia. Lalu Dia mengutus kami untuk memberitakan tentang per-
damaian itu. 19 Yang kami beritakan adalah bahwa Allah— lewat kema-
tian 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 men-
gajak dan memanggil setiap kalian untuk mendengarkan berita ini: Atas
nama Kristus Yesus berdamailah dengan Allah! 21 Ingatlah bahwa Kristus
sama sekali tidak pernah berbuat dosa, tetapi Allah sudah membuat Dia
diperlakukan seperti orang berdosa demi menanggung dosa kita. Allah
melakukan itu supaya kita yang bersatu dengan Kristus dibenarkan di
hadapan Allah.
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6
1 Jadi sebagai utusan-utusan Allah, kami mengajak setiap kalian: Jangan-

lah sia-siakan kabar tentang kebaikan hati Allah yang sudah diberitakan
kepada kalian. 2Karena Allah berkata,
“Aku sudahmendengarkan permohonan kalian tepat pada waktunya,

dan Aku sudahmemberikan pertolongan
kepada kalian pada hari keselamatan.”✡

Jadi kamimemberitakan kepada setiap kalian: Sekarang inilah ‘waktu yang
tepat’ itu, dan hari inilah ‘hari keselamatan’ yang tepat bagimu!

3 Jadi kamiutusan-utusanTUHANberusaha supaya carahidupkami tidak
menjadi penghalang bagi orang lain untuk menerima berita keselamatan.
Karena kami tidak mau pelayanan kami tercela. 4Karena itu dalam segala
keadaan kami berusaha untuk menunjukkan kepada setiap orang bahwa
kami hidup dengan cara yang sepantasnya sebagai pelayan Allah— yaitu
kami bertahan dalam penganiayaan, kemiskinan, atau kesusahan. 5 Kami
sering dipukuli dan dipenjarakan. Orang-orang menjadi kacau dan meny-
erang kami. Kami terpaksa bekerja keras untukmencari nafkah. Sering kali
hidup kami terancam sehingga kami tidak bisa tidur pada malam hari dan
tidak mempunyai makanan. 6 Biarpun begitu, kami terus berusaha untuk
hidup dengan hati yang bersih, bijaksana, sabar, dan murah hati. Kami
bersandar kepada Roh Kudus, dan berusaha mengasihi semua orang den-
gan hati yang tulus. 7Kami selalumengajar yang benar, danmengandalkan
kuasa Allah. Kami memakai semua perlengkapan perang rohani yang
diberikan kepada orang-orang yang hidupnya benar— baik untukmembela
diri dan untukmenyerang penguasa gelap.

8Karena dalam pelayanan kami ada orang yangmenghargai kami, tetapi
ada juga yangmenghina kami. Ada yangmemuji kami, tetapi ada juga yang
menjatuhkan nama baik kami. Biarpun begitu kami terus mengajarkan
yang benar, namun masih tetap ada yang mengata-ngatai kami sebagai
pembohong. 9 Walaupun kami sudah dikenal, kami diperlakukan seperti
orang yang belumpernahdikenal. Sepertinya kami sudahmati, tetapi lihat-
lah, kami masih tetap hidup. Kami sering dihukum dengan cara dipukuli,
tetapi tidak mati. 10 Biarpun kami sering mengalami kesedihan, tetapi
kami tetap bersukacita. Kami sangat miskin, tetapi sebenarnya pelayanan
kami membuat banyak orang menjadi kaya secara rohani. Kami tidak
mempunyai apa-apa, tetapi sebenarnya kamimempunyai segala sesuatu.

11Denganberkata semuanya itu, Saudara-saudari saya yang kekasih yang
ada di Korintus, kami sudah berbicara secara terbuka dan hati kami juga
terbuka selebar-lebarnya terhadap kalian. 12Kalau ada yang menghalangi
hubungan kita, bukan kami yang kurang mengasihi kalian! Tetapi apakah
hati kalian sudah tertutup bagi kami? 13 Saya berbicara kepada kalian
sebagai anak-anak yang saya kasihi. Jadi, sebagai balasan kasih kami
terhadap kalian, bukalah hati kalian untuk kami!

Umat Allah sebagai Rumah Allah yang suci
14 Janganlah kita menjadi terikat dengan orang-orang yang tidak percaya

kepada Yesus, karena orang yang hidupnya benar tidak bisa bekerjasama
denganorang yanghidupnya tidakbenar. 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

✡ 6:2 Yes. 49:8 * 6:15 iblis Secara harfiah, Paulus menggunakan salah satu nama untuk iblis—
yaitu “Belial.”
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orang yang tidak percaya kepada-Nya. 16Dan sungguh sangat tidak pantas
menaruh berhala-berhala di dalam Rumah Allah. Tetapi bagi Allah yang
hidup, kita adalah seperti Rumah Allah, karena Dia hidup di antara kita—
seperti yang Allah katakan,
“Aku akan hidup bersamamereka

dan berjalan bersamamereka.
Aku akanmenjadi Allahmereka,

danmereka akanmenjadi umat-Ku.”✡
17 “Jadi, keluarlah dari antara orang-orang yang jahat itu

dan pisahkanlah diri kalianmasing-masing dari mereka, kata TUHAN.
Janganmenyentuh barang najis mereka,

maka Aku akanmenerima kamu.”✡
18Karena TUHAN YangMahakuasa berkata:

“Aku akanmenjadi Bapamu,
dan kalian akan menjadi anak-anak-Ku laki-laki dan anak-anak-Ku
perempuan.”✡

7
1 Saudara-saudari saya yang terkasih, oleh karena Allah sudah mem-

berikan janji-janji yang sungguh indah, maka sudah sepantasnyalah kita
berusaha menjaga tubuh dan roh kita supaya bersih dari semua hal yang
najis. Takut dan hormatlah kepada Allah! Oleh karena itu marilah kita
semakin disempurnakan menjadi semakin seperti serupa Allah dalam
kekudusan-Nya.

Sukacita Paulus
2 Saya mohon kalian terus membuka hati kalian untuk kami! Kami

tidak pernah berbuat salah kepada siapa pun di antara kalian, ataumenye-
satkan kalian, ataumemanfaatkan kalian untukmendapatkan uang. 3Saya
berkata begitu bukan untuk menyatakan kesalahan kalian. Karena seperti
yang sudah pernah saya katakan, kalian sudah mendapat tempat yang
istimewa di dalam hati kami! Biarpun kita saling berjauhan, tetapi kalian
selalu dekat di hati kami— sampai kami rela mati dianiaya demi kalian.
4 Saya sangat mempercayai dan membanggakan kalian, karena kalian
adalah hasil pekerjaan pelayanan kami. Karena kalian juga, sukacita kami
melimpah dan kami semakin dikuatkan dalam semua penderitaan kami.

5 Saya berkata begitu karena waktu kami tiba di Makedonia, kami sama
sekali tidak bisa tenang. Berbagai penderitaan menyerang kami baik
dari luar maupun dari dalam diri kami. Dari luar sering menghadapi
pertengkaran, dari dalam sering ketakutan. 6 Tetapi Allah yang selalu
menghibur umat-Nya yang putus asa, menguatkan kami juga dengan ke-
datangan Titus. 7Kedatangan Titus bukan hanya menguatkan kami, tetapi
saya lebih bersukacita lagi ketika dia memberitahukan tentang kerind-
uan 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.

8Biarpun surat saya yang sebelumnya membuat kalian sedih, saya tidak
menyesal menuliskannya. Memang saya tahu surat itu membuat kalian
sedih, tetapi itu hanya untuk sementara saja. 9 Sekarang saya bersukacita—
bukan karena saya sudah membuat kalian sedih. Tetapi saya bersukacita
karena kesedihanmu itu sudah membuat kalian bertobat. Berarti kalian
✡ 6:16 Im. 26:11-12 ✡ 6:17 Yes. 52:11 ✡ 6:18 2Sam. 7:14; 7:8
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bersedih sesuai dengan kehendak Allah. Dan hal itu tidak membuat kalian
putus asa, tetapi semakin kuat. 10 Karena kesedihan yang dikehendaki
Allahmembuat kita bertobat danmemimpin kita kepada keselamatan. Dan
kita tidak perlu lagi menyesali kesedihan itu, tetapi bersyukur karena kita
menjadi lebih dekat kepada TUHAN. Tetapi kesedihan yang berasal dari
dunia ini hanya akan menjebloskan kita kepada kematian rohani. 11 Jadi
sekarang perhatikanlah hasil dari kesedihan yang sesuai dengan kehendak
Allah itu: Yaitu sekarang
kalian lebih bersungguh-sungguhmengikuti kemauan TUHAN,
kalian sudah berusaha membuktikan bahwa kebanyakan dari kalian tidak

bersalah,
kalian lebih benci dan takut berbuat dosa,
kalian lebih rindu dan bersemangat akan apa yang baik dan adil,
dan kalianmemberi hukuman kepada pihak yang salah.
Jadi kalian sudah menunjukkan banyak bukti bahwa kebanyakan dari
kalian tidak bersalah dalam masalah itu. 12 Saya mau kalian tahu bahwa
alasan saya untuk menulis surat itu bukan untuk menyatakan siapa yang
bersalah kepada siapa. Tetapi saya menulis surat itu supaya di hadapan
Allah kalian mendapat kesempatan untuk menyatakan betapa besar ke-
sungguhan hati kalian untuk mengikut kami. 13 Karena itu, waktu kami
mendengar berita itu dari Titus, kami sangat dikuatkan.
Dan kami bukan hanya merasa dikuatkan, tetapi kami lebih bersukacita

lagi karena melihat Titus sangat bersukacita, karena kalian semua sudah
membuat hatinya lega dan tenang. 14 Memang, sebelum dia mengun-
jungi kalian, saya sudah memberitahukan banyak hal yang baik tentang
kalian jemaat Korintus. Dan sekarang saya senang di mana Titus sudah
membuktikan semua pujian yang saya sampaikan itu. Sebagaimana saya
selalu terus terang mengatakan ajaran yang benar kepada kalian, begitu
juga pujian saya tentang kalian yang pernah saya katakan kepada Titus
sudah terbukti benar. 15Dan kasihnya kepada kalian semakin dalam setiap
kali dia mengingat cara kalian mendengarkan dia, dan bagaimana kalian
menyambut dia dengan rasa takut dan hormat. 16 Saya bersukacita karena
saya bisa mempercayai kalian dalam segala hal.

8
Caramemberi bantuan dana sesuai dengan kehendak Allah

1 Dan sekarang, Saudara-saudari, kami ingin kalian tahu bagaimana ke-
baikan hati Allah sudah bekerja di dalam hati saudara-saudari kita jemaat-
jemaat di provinsi Makedonia. 2 Mereka sedang diuji dengan banyak
penderitaan, tetapi karena kebaikan hati Allah itu, sukacita mereka me-
limpah sehingga mereka memberi bantuan dana dengan sangat murah
hati. Biarpun mereka sangat miskin, tetapi mereka menjadi kaya dalam
hal memberi. 3 Saya bersaksi bahwa mereka memberi di luar kemampuan
mereka, sampai mereka semakin miskin. Dan mereka memberi dengan
hati yang rela. 4 Bahkan mereka berulang kali memohon kepada kami
supaya kami mengizinkan mereka untuk ikut ambil bagian juga dalam
pelayanan yang mulia ini kepada umat Allah di Yerusalem. 5 Dan waktu
kamimemberi izin, mereka ikut ambil bagian dengan cara yang tidak kami
sangka-sangka— dimana sebelummerekamemberi, merekamenyerahkan
diri dulu kepada TUHAN, baru kepada kami rasul-rasul-Nya. Hal yang luar
biasa ini mereka lakukan sesuai dengan kehendak Allah!
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6 Karena itulah kami minta Titus untuk meneruskan pelayanan ini,
karena pada awalnya dialah yang sudahmemulainya oleh karena kebaikan
hati Allah. 7Kalian sudah sangat diberkati dalamsegalahal, sehinggakalian
berlimpah-limpahdalamberbagai kemampuankhusus yang diberikanRoh
Allah:
Kalian sungguh luar biasa percaya kepada Kristus,
kemampuan berbicara kalian sungguh luar biasa,
dan hikmat kalian luar biasa.
Semangat kalian untuk TUHAN juga luar biasa,
dan kasih kalian sangat dalam untuk kami.
Oleh karena itu, dalam kesempatan ini hendaklah kemurahan hati kalian
juga semakin luar biasa!

8 Yang saya tuliskan ini bukanlah suatu perintah. Tetapi oleh karena je-
maat lain sudahmenunjukkan semangat yang luar biasa untuk membantu
saudara-saudari kita seiman di Yerusalem, maka sudah waktunya kalian
membuktikan bahwa kalian juga sungguh-sungguh mengasihi saudara-
saudari kita itu. 9Karena kalian sudah mengenal kebaikan hati Tuhan kita
Kristus Yesus: Biarpun Dia sangat kaya, tetapi demi untuk menyelamatkan
kita, Dia pernah menjadi miskin— bahkan menjadi orang yang paling
miskin, supaya kita menerima semua kekayaan rohani!

10-11 Jadi inilah nasihat saya tentang apa yang terbaik bagi kalian dalam
pelayanan ini: Tahun lalu kalian menjadi jemaat pertama yang rela
menyumbangkan sesuatu dan yang memulai mengumpulkan dana. Oleh
karena kalian sudah menjadi teladan bagi jemaat-jemaat lain, sebaiknya
selesaikanlah pelayanan yang kalian sudah mulai itu. Biarlah kalian
masing-masing melakukannya dengan hati yang rela seperti waktu itu,
dan berikanlah apa saja sesuai dengan kemampuanmu. 12 Karena kalau
seseorang ingin memberikan bantuan, maka Allah akan menerima apa
yang diberikan orang itu menurut kemampuannya. Karena TUHAN tidak
pernahmenuntut kita untukmemberi di luar kemampuankita. 13Dankami
memang tidakmau kalian berkekurangan supaya orang lain berkelebihan.
Bukan begitu! Kami mau supaya kebutuhan hidup kita masing-masing
sama-sama tercukupi. 14 Saat ini kalian berkelimpahan dan mampumeno-
long saudara-saudari seiman yang berkekurangan di Yerusalem. Tetapi
suatu saat nanti adawaktunyamereka berkelimpahan dan kalian berkeku-
rangan, dan mereka juga bisa mencukupi kekurangan kalian. Dengan
demikian kebutuhan hidup kita sama-sama tercukupi. 15 Jadi bisa terjadi
lagi seperti yang tertulis dalam Kitab Suci,
“Pada waktu itu, orang-orang yangmengumpulkan banyakmanna

tidakmengalami kelebihan,
danmereka yangmengumpulkan sedikit

tidakmengalami kekurangan.”✡
Tentang pelayanan Titus dan kedua temannya

16 Saya bersyukur kepada Allah karena Dia sudah menaruh keinginan
yang kuat di dalam hati Titus untuk menolong kalian— sama seperti yang
ada di dalam hati saya. 17 Karena waktu kami meminta dia untuk men-
gunjungi kalian lagi, dia senang sekali, karena sebelum kami bertanya,
dia sudah merindukan kalian dan berencana pergi untuk melihat kalian.
18 Bersama Titus kami juga mengutus salah satu saudara seiman yang
lain— yang sangat dipuji oleh semua jemaat karena pelayanannya dalam
memberitakan Kabar Baik. 19 Selain itu, saudara itu juga dipilih oleh
✡ 8:15 Kel. 16:18
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jemaat-jemaat di sini untuk ikut bersama kami membawa sumbangan itu
ke Yerusalem. Kami berharap sumbangan itu akan memuliakan TUHAN
dan jugaakanmembuktikanbahwakamisungguh-sungguhmaumenolong.
20 Jadi agak banyak orang yang akan ikut ke Yerusalem, supaya tidak ada
orang yang berani mengata-ngatai bahwa kami mengambil sebagian dari
sumbangan yang sangat besar itu untuk kepentingan pribadi. 21 Karena
kami sedang berusaha melakukan yang benar— baik di hadapan TUHAN
maupunmanusia.

22Bersamamereka berdua, kami jugamengutus seorang saudara seiman
yang sudah berkali-kali membuktikan bahwa dia selalu bersedia mem-
bantu. Bahkan sekarang dia sangat bersedia lagi untuk membantu karena
dia sangat mempercayai kalian.

23 Kalau ada orang yang bertanya tentang Titus, katakanlah bahwa dia
adalah sahabat saya yang bekerja bersama saya untuk membantu kalian.
Dan tentang saudara-saudara seiman yang lain,mereka diutus oleh jemaat-
jemaat di sini dengan tujuan memuliakan Kristus. 24Oleh karena itu, hen-
daklah kalian tunjukkan kepada mereka bahwa kalian sungguh-sungguh
mengasihi semua saudara-saudari seiman. Dengan begitu, para jemaat di
sini akan mendengar kesaksian tentang kalian sehingga terbukti kenapa
kami selalu membanggakan kalian.

9
Doronganuntukmembantu saudara-saudari seimanyangberkekurangan

1Memang dalam surat ini, saya tidak perlu mendorong kalian untuk ikut
ambil bagiandalampelayanan ini kepadaumatAllahdiYerusalem, 2karena
saya tahu kalian selalu siap sedia memberikan bantuan. Bahkan saya
sudah mendorong jemaat-jemaat di Makedonia dengan membanggakan
kalian. Saya memberitahukan bahwa kalian di provinsi Akaya sudah
siap memberi sumbangan sejak tahun lalu. Dan semangat kalian sudah
menggerakkan hati sebagian besar dari mereka untuk ikut ambil bagian.
3Tetapi sayamengutus ketiga saudara itu kepada kalian supaya cerita kami
yangmembanggakankalian jangandianggapomongkosong saja. Sayamau
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. 5Karena itulah sayamendorong ketiga saudara itu
mendahului kami. Mereka akan membantu kalian untuk mempersiapkan
dana yang sudah kalian janjikan, supaya dana itu sudah siap pada waktu
kami tiba. Dengan begitu, dana dari kalian akan benar-benar dianggap
sebagai pemberian sukarela dan bukan paksaan.

6 Perhatikanlah ini: Orang yang menanam sedikit akan menuai sedikit,
dan orang 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 yangmemberi
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,
“Orang-orang yanghidupnyabenar seperti petani yangmenaburkanbenih.
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Mereka sering memberi dengan murah hati kepada orang-orang
miskin.

Perbuatan-perbuatan baik mereka itu tidak akan pernah dilupakan oleh
TUHAN.”✡

10 Jadi sebagaimana Allah menyediakan bibit bagi penabur dan hari demi
hari memberikan makanan untuk kita makan, demikian juga Dia akan
memberkati kamu dengan berlimpah-limpah. Maksud saya, kamu akan
dimampukan untukmemberi denganmurah hati kepada orang-orang lain,
lalu perbuatan-perbuatan baikmu itu akanmenghasilkan banyak kebaikan
di hadapanTUHAN. 11 Jadi kamuakandiperkaya dalam segala hal, sehingga
kamu selalu sanggup memberi dengan murah hati. Dan pemberianmu
melalui dana yang kami kumpulkan akanmembuat semakin banyak orang
yang bersyukur kepada Allah.

12 Pelayanan kita ini tidak hanya mencukupi kebutuhan umat Allah di
Yerusalem, tetapi akan membuat semakin banyak orang yang bersyukur
kepada Allah. 13 Karena pelayananmu ini, saudara-saudari kita akan
memuji Allah. Karena kemurahan hati kalian kepada mereka dan kepada
semua orang yang membuktikan bahwa kalian sungguh-sungguh hidup
sesuai dengan Kabar Baik tentang Kristus. 14 Dan ketika mereka berdoa,
merekaakanmendoakankaliandenganpenuhkasih, karena ternyataAllah
sangat luar biasamenunjukkan kebaikanhati-Nya kepada kalian. 15Syukur
kepada Allah atas hadiah terbesar yang diberikan-Nya kepada kita— yaitu
Kristus sendiri! Nilai hadiah terbesar itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-
kata apa pun!

10
Paulusmempertahankan pelayanannya

1Saya, Paulus, sudah tahu bahwa ada orang di antara kalian yang berkata
kalau saya bersama kalian, saya selalu bersikap rendah hati. Tetapi kalau
saya jauh dari kalian, saya menjadi berani menulis surat yang isinya te-
guran keras kepada kalian. Oleh karena itu saya mohon kepada kalian
dengan kelembutan dan kerendahan hati Kristus 2 supaya kalian tidak
terpengaruh dengan orang-orang yang menyangka bahwa saya dan teman
sekerja saya bekerja dengan cara duniawi. Karena waktu saya datang,
saya berencana menentang mereka dengan berani. Jadi saya berharap
saya tidak perlu memakai keberanian seperti itu terhadap kalian! 3 Kami
berjuang bukan secara duniawi— walaupun kami masih hidup di dunia
ini. 4Karena senjata-senjata yang kami pakai bukan senjata duniawi tetapi
senjata rohani. Keampuhan senjata kami berasal dari Allah. Karena
itulah kami bisa menghancurkan segala macam perlawanan dan serangan
musuh— yaitu iblis.* Jadi kami merebut orang-orang yang sudah ditawan
oleh iblis dan mengalahkan perdebatan musuh 5 dan semua kesombon-
gan manusia yang menjadi penghalang bagi manusia itu sendiri untuk
mengenal Allah. Seperti pasukan tentara yang menawan musuh-musuh
mereka, kami juga mengalahkan semua pikiran yang menentang ajaran
tentang Kristus, supaya orang lain disiapkan untuk taat kepada-Nya. 6 Jadi
waktu kami datang, kami akan siap menghukum setiap orang yang tidak
taat kepada Kristus. Tetapi sebelumnya, sebaiknya kalianlah yangmemulai
untuk taat sepenuhnya kepada-Nya!
✡ 9:9 Mzm. 112:9 * 10:4 perlawanan… Secaraharfiah, “benteng-benteng.” Kata ini adalahkiasan
yang menggambarkan berbagai macam perlawanan dan serangan dari semua penguasa kerajaan
gelap— yang sangat kuat dan diatur oleh iblis.
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7 Kebanyakan kalian hanya berpikir tentang hal-hal yang jasmani dan
tidak menyadari hal-hal yang rohani! Dan di antara kalian ada orang-
orang yang membanggakan dirinya sebagai pelayan Kristus. Seharusnya
merekamenyadari bahwakami jugapelayanKristus! 8Kalau sayadianggap
terlalu bangga atas kuasa yang diberikan Tuhan kepada kami, saya masih
tidak merasa bersalah. Karena Tuhan benar-benar sudah memberikan
kuasa kepada kami untukmembangun keyakinanmu— bukan untukmeng-
hancurkan! 9-10 Saya berkata begitu karena ada yang sudah mengatakan,
“Paulusmenegur kita dengan tegas dan penuh kuasa dalam surat-suratnya.
Tetapi kalau dia bersama kita, dia lemah dan sama sekali tidak pandai
berkhotbah.” Kalau begitu, jangan sampai ada di antara kalian yang
menyangka bahwa saya hanya membuat kalian takut dengan apa yang
sudah saya tulis! 11 Biarlah orang yang berpikir seperti itu mengerti hal
ini: Sifat tegas dan penuh kuasa akan kalian perhatikan waktu saya datang
lagimengunjungi kalian— seperti yang sudah kalian baca dalam surat-surat
saya!

12 Orang-orang yang menentang kami membanggakan diri dengan
berkata mereka juga utusan Kristus seperti kami. Tetapi saya sebagai utu-
san Kristus tidak mau membandingkan diri saya dengan mereka. Mereka
senangmembandingkan kemampuan khususmereka dengan kemampuan
khusus orang lain— termasuk kami. Mereka bangga dengan kemampuan
khusus mereka, tetapi kelakuanmereka itu kurang bijaksana.†

13-14 Saya tidak akan membanggakan diri dengan cara yang kurang bi-
jaksana, tetapi saya pantas bangga karena luasnya daerah pelayanan yang
diberikan Allah kepada kami. Karena kamilah yang pertama menyam-
paikan Kabar Baik tentang Kristus kepada kalian, jadi daerah kalian juga
termasuk daerah pelayanan kami. Jadi kami bukan seperti orang yang
maumerampas daerah pelayanan dari orang yang sudahmembuka daerah
pelayanan tertentu. 15 Kalau rasul Kristus yang lain sudah membuka
suatu daerah pelayanan, saya tidak membanggakan diri dengan berkata,
“Daerah itu adalah daerah pelayanan saya.” Tetapi harapan kami adalah
bahwa keyakinan kalian kepada Kristus akan terus bertumbuh, sehingga
pelayanan kita bersama akan semakin berkembang dan bertambah luas
menurut kehendak Tuhan. 16 Dengan begitu kami bisa menyampaikan
Kabar Baik kepada orang-orang di luar daerah kalian. Akhirnya akan
menjadi jelas bagi semua orang bahwa kami tidak perlu membanggakan
pelayanan yang sudah dilakukan oleh utusan Kristus yang lain. 17 Karena
Kitab Suci menuliskan, “Orang yang mau bangga, berbanggalah hanya
tentangapayangTuhanperbuat—bukanmembanggakandirinya sendiri!”✡
18Karena orang yangmembanggakan dirinya dengan berkata, “Saya diutus
Kristus,” perkataannya itu belum tentu benar. Lebih baik kita menunggu
waktunya Tuhan akan menunjukkan pekerjaan pelayanan siapa yang
sungguh-sungguh berkenan kepada-Nya.

11
Paulus tidak bekerja seperti rasul-rasul palsu

† 10:12 Ayat 12 Secara harfiah ayat ini: Tentu saja kami tidak berani membanggakan diri kami
sendiri atau membandingkan diri kami dengan orang yang menganggap dirinya tinggi. Waktu
mereka membuat ukuran untuk diri mereka sendiri, lalu ukuran itu mereka gunakan untuk men-
gukur diri mereka sendiri dan orang lain, kelakuan mereka itu kurang bijaksana. ✡ 10:17 Yer.
9:24; 1Kor. 1:31
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1Sayamohon kalian sabar terhadap saya, karena sayamaumenulis sesu-
atu yang dapat dianggap kurang bijaksana. Memang kalian sudah sangat
sabar untukmembaca surat ini sampai bagian ini! 2Sebelum sayamenyam-
paikan hal itu,* perlu saya beritahukan bahwa Allah menghendaki saya
untuk terus menjaga kalian dengan ketat supaya kalian tetap setia kepada
Kristus. Karena Kristusmenganggap seluruh kesatuan jemaat seperti calon
istri-Nya. Jadi saya yang sudah mempertunangkan kalian dengan Kristus
seperti seorang perawan yang ditunangkan dengan calon suaminya. Jadi
saya seperti bapak yang menjaga anak gadisnya supaya tetap setia kepada
calon suaminya sampai pada hari pernikahannya. 3 Tetapi saya takut
jangan-jangan kalian tertipu dan pikiran kalian disesatkan, lalu mening-
galkan kesetiaan kalian yang sungguh-sungguh dan murni terhadap Kris-
tus— seperti Hawa tertipu oleh kelicikan iblis di Taman Eden.† 4 Karena
ternyata kalian sangat sabar untuk mendengarkan setiap guru baru yang
datang dengan membawa ajaran tentang Yesus yang berbeda dengan yang
kami sudah ajarkan kepada kalian! Dan kalian bersedia menerima ajaran
tentang Roh Kudus dan Kabar Baik yang berbeda dengan yang kami sudah
sampaikan!

5 Tetapi saya pikir saya tidak kalah hebatnya dari ‘rasul-rasul yang luar
biasa’ itu! 6 Benar, mungkin saya bukan pengkhotbah yang hebat, tetapi
saya tidak kalah dalam bidang pengetahuan. Karena dengan segala cara,
saya dan teman sekerja saya sudah membuktikannya dengan jelas kepada
kalian.

7 Atau apakah sekarang saya dianggap bersalah karena sudah member-
itakan Kabar Baik kepada kalian tanpa dibayar?! Kalau begitu, tolong
maafkan saya karena saya merendahkan diri demi kepentingan kalian!
8 Pada waktu itu saya menerima bantuan dana dari jemaat-jemaat lain.
Mungkin ada yang menganggap bahwa saya mencuri dari mereka supaya
saya bisa melayani kalian. 9 Dan ketika saya bersama kalian, kalau saya
mengalami kekurangan, saya tidak membebani siapa pun di antara kalian.
Karena beberapa orang saudara dari Makedonia datang untuk mencukupi
keperluan saya. Jadi saya menjaga diri saya supaya tidak pernah menjadi
beban bagi kalian, dan saya akan terus bersikap seperti itu. 10 Bahkan
saya berjanji demi ajaran benar dari Kristus yang ada dalam diri saya:
Keputusan untuk tidak menerima bantuan dana dari kalian akan terus
saya jalankan. Jadi tidak seorang pun di antara kalian di Akaya yang bisa
menghentikan rasa bangga saya karena tidakmenerima bantuan dana dari
kalian. 11 Kenapa saya berkata begitu? Apakah kalian pikir itu tandanya
saya tidak mengasihi kalian? Tidak! Allah tahu bahwa saya mengasihi
kalian!

12 Saya akan terus menjalankan keputusan untuk tidak menerima ban-
tuandarikalian, karenasayamaumenutupmulut ‘rasul-rasulbaru’ ituyang
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. 14 Dan hal itu tidak
mengherankan. Karena iblis pun sering menyamar seperti malaikat yang
memancarkan sinar terang supaya bisamenipumanusia sebagai pembawa
pesan Allah. 15 Jadi bukan hal yang aneh kalau hamba-hamba iblis itu
membuat diri mereka seperti hamba Allah. Pada akhirnya nanti mereka
akanmendapat upahmereka sesuai dengan apa yangmereka perbuat!
* 11:2 hal itu Paulus kembali kepada pokok pembicaraan itu pada ayat 16. † 11:3 iblis di Taman
Eden Secara harfiah, “(si) ular.”



2 Korintus 11:16 608 2 Korintus 11:31

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 bijak-
sana, 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 bi-
jaksana! 20 Itulah sebabnya pada waktu guru-guru yang baru itu menipu
kalian, mengambil harta kalian, dan mereka 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 tidakmenampar kalian?!
Jadi, hal-hal di mana mereka berani membanggakan diri, saya juga bisa

membanggakan diri dalam hal yang sama. (Tetapi ingatlah bahwa saya
berbicara seperti orang yang kurang bijaksana.) 22Mereka orang Ibrani—
bukan? Saya juga orang Ibrani! Mereka orang Israel? Saya juga orang
Israel! Mereka keturunan Abraham? Saya juga keturunan Abraham!
23Dan mereka membanggakan diri karena mereka melayani Kristus. Saya
melayani Kristus lebih dari mereka! (Ucapan saya ini hanya seperti ucapan
orang mabuk!) Saya bekerja keras, mendapat hukuman penjara, dan
dicambuki lebih dari mereka, dan juga lebih sering hampir mati.

24 Orang Yahudi sudah lima kali menghukum saya dengan cambukan
sebanyak tigapuluh sembilankali— seperti yangdiizinkanmenurutHukum
Taurat. 25Dan pejabat pemerintah Roma sudah tiga kali menghukum saya
untuk dipukuli dengan tongkat kayu. Satu kali saya hampir mati karena
dilempari dengan batu. Tiga kali sayamengalami kapal tenggelam— terma-
suk satu kali di mana saya berada di laut sepanjang malam, sampai besok
sorenya. 26 Dalam perjalanan sering kali saya terancam bahaya sungai,
bahaya pencuri, bahaya dari bangsa saya sendiri, dan bahaya dari orang
yang bukanYahudi. Begitu juga kalau saya berada di kota, di tempat-tempat
yang sunyi, atau di laut. Dan saya juga dalam bahaya ketika bersama-sama
dengan orang yangmenyamar sebagai saudara seiman.

27 Saya sering mengerjakan pekerjaan berat dan berjuang keras, dan
sering tidak tidur. Sering kali saya lapar danhaus, dan sering sayamenahan
lapar karena tidak ada makanan. Saya sering kedinginan dan kekurangan
pakaian. 28Dan lebihdari semuahal itu, tiap-tiaphari sayamerasa terbeban
karena pergumulan-pergumulan tentang semua jemaat. 29 Jadi waktu saya
mendengar ada anggota jemaat yang merasa lemah, saya juga ikut merasa
lemah. Atau kalau saya mendengar iblis berhasil menjatuhkan salah satu
anggota, amarah saya terbakar dan hati saya hancur.

30 Karena saya merasa terpaksa membanggakan diri sendiri, lebih
baik saya membanggakan hal-hal yang menunjukkan kelemahan saya.
31 Dengan contoh ini, di hadapan Allah saya berjanji bahwa saya tidak

‡ 11:16 kurang bijaksana Paulusmenyinggung apa yang dia katakan dalam pasal 10:12-14 dan 11:1.
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bohong. Dialah Bapa dari Tuhan Yesus dan hendaklah Allah dipuji untuk
selama-lamanya! 32 Ketika saya di kota Damsik, gubernur yang diangkat
oleh Raja Aretas mau menangkap saya. Karena itu dia menempatkan
tentara di seluruh gerbang kota. 33 Tetapi beberapa teman memasukkan
saya ke dalam keranjang besar dan menurunkan saya lewat jendela yang
tinggi yang ada pada tembok kota itu— sehingga saya bisa lari dari dia.

12
Berkat khusus dalam hidup Paulus

1 Saya merasa terpaksa membanggakan diri, walaupun itu tidak ada
gunanya. Jadi saya lanjutkanmemberitahukan tentangbanyakpenglihatan
danpengetahuan tentanghal-hal rohani yangTuhannyatakankepada 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! Danmanusia tidak boleh
menceritakannya— bahkan tidak bisa dijelaskan dengan bahasa manusia.
5 Saya bangga atas apa yang terjadi sama orang itu, tetapi saya tidak mau
membanggakan diri saya sendiri dalam hal seperti itu. Lebih baik saya
bangga dengan kelemahan-kelemahan saya!

6 Kalau saya ingin membanggakan diri karena hal-hal luar biasa seperti
itu, saya tidak akan membanggakan diri seperti guru-guru yang kurang
bijaksana itu, karena saya hanya mengatakan yang benar. Tetapi tentang
hal-hal itu tidak perlu saya ceritakan secara berlebihan, karena saya tidak
mau kalian menilai saya dengan hal-hal seperti itu! Tetapi nilailah saya
lewat perbuatan yang nyata dan ajaran yang langsung kalian dengar dari
saya.

7 Tetapi supaya saya tidak terlalu bangga dengan hal-hal luar biasa yang
Dia nyatakan kepada saya, saya diberikan suatu penyakit yang menyiksa
tubuh saya.† Melalui penyakit itu, Allah mengizinkan iblis memukul saya
supaya saya tidak terlalu membanggakan diri saya. 8 Sudah tiga kali saya
memohon kepada Tuhan supaya Dia menyembuhkan saya dari penyakit
itu. 9 Tetapi Tuhan menjawab, “Kebaikan hati-Ku sudah cukup bagimu!
Karena kuasa-Ku menjadi sangat nyata ketika kamu lemah.” Jadi, jauh
lebih baik saya membanggakan kelemahan-kelemahan saya, supaya saya
merasakan kuasa Kristus melindungi saya. 10 Oleh karena itu, sebagai
utusan Kristus saya sudah belajar merasa senang ketika saya mengalami
kelemahan, hinaan, kesusahan, penganiayaan atau kesengsaraan. Karena
justruwaktu saya lemah, saat itulah saya benar-benarmendapat kekuatan!

Paulus kuatir mengenai jemaat di Korintus
11 Sekarang saya sudah berbicara seperti orang yang kurang bijaksana,

tetapi karena kalianlah saya membanggakan diri seperti itu. Waktu orang
lain menghina saya, seharusnya kalianlah yang memuji saya, dan bukan
saya sendiri. Karena saya merasa bahwa saya sama sekali tidak kalah
kalau dibandingkan dengan ‘rasul-rasul yang luar biasa’ itu— walaupun

* 12:2 pengikutKristus Paulus sangat tidakmaumembanggakandiri sendiri. Oleh karena itu dalam
12:2-5 dia menceritakan tentang pengalamannya sendiri, tetapi dia menulis itu seperti pengalaman
orang lain. † 12:7 suatu penyakit yangmenyiksa tubuh saya Secara harfiah, “duri dalam daging.”
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sebenarnya saya ini bukan siapa-siapa! 12 Kalian sendiri sudah melihat
buktinyabahwasayaadalahrasulketikakalianmenyaksikansegalamacam
keajaiban yang saya lakukan lewat kuasa Tuhan di antara kalian. Dan tugas
saya itu saya lakukandenganpenuhkesabaran. 13Sayamelayani kaliandan
jemaat-jemaat lain dengan cara yang sama. Bedanya hanya satu: Saya tidak
pernahmenyusahkankalianuntukmembiayai saya. Kalauhal itu dianggap
salah, maafkanlah saya!

14Sekarang saya siapmengunjungi kalian untuk ketiga kalinya. Dan saya
tidak akan menyusahkan kalian dengan bantuan dana. Karena yang saya
inginkan bukan harta kalian, tetapi kalian sendiri— supayamenjadi seperti
anak-anak saya. Memang bukan anak-anak yang mengumpulkan harta
untuk orang tua mereka, tetapi orang tualah yang mengumpulkan harta
untuk anak-anaknya. 15 Jadi, saya dengan senang hati rela memberikan
apa pun yang saya punya demi kepentingan kalian— bahkan saya rela
menyerahkandiri saya sendiri untukkalian. Tetapi kalaukasih sayakepada
kalian semakin melimpah, masakan kasih kalian kepada saya semakin
berkurang!

16 Tetapi mungkin di antara kalian ada yang berkata, “Memang Paulus
tidak pernah meminta dana dari kita untuk membiayai hidupnya, tetapi
dia licik dan sudah menipu kita untuk mendapatkan keuntungan.” 17Hal
itu tidak mungkin! Tentu kalian sendiri tahu bahwa saya tidak pernah
menggunakan cara yang licik untuk mendapatkan keuntungan dari kalian
melalui orang yang saya utus kepada kalian. 18 Contohnya, saya sudah
meminta Titus untukmengunjungi kalian, dan bersama dia sayamengutus
saudara seiman kita. Titus tidak memungut dana dari kalian— bukan?
Kalianmemang tahubahwaTitus dan sayabekerja dengan tujuan‡dan cara
yang sama.

19Nah, selamakalianmembaca surat ini, apakahkalianpikir kami sedang
berusaha membenarkan diri di hadapan kalian? Bukan! Saudara-saudari
yang kami kasihi, saya berjanji demi Allah dan demi persatuan kita dalam
Kristus bahwa kami menulis surat ini hanya untuk menguatkan kalian.
20Karena saya takut bahwawaktu saya datang, jangan sampai sayamelihat
kalian tidak seperti yang saya inginkan, atau kalianmelihat sikap saya tidak
seperti yang kalian harapkan. Jadi jangan sampai ada di antara kalian yang
berkelahi, iri hati, marah-marah, pihak-memihak, memfitnah, membuat
gosip, sombong, atau kelompok yang membuat kekacauan. 21Waktu saya
datang kembali, jangan-jangan saya kecewa dan merasa malu di hadapan
Allah karena di antara kalian masih ada yang hidupnya tidak sesuai dan
tidak pantas sebagai pengikut Kristus. Kalau di antara kalian masih ada
yang belum bertobat dari perbuatan-perbuatan jahat yang lama— yaitu
hubungan seks di luar nikah atau semua dosa perzinaan yang lain, saya
akan sangat sedih danmenangis karena ternyata pelayanan kami di antara
kalian benar-benar gagal!

13
Peringatan terakhir dan salam

1 Saudara-saudari, kunjungan saya ini adalah yang ketiga kalinya. Dan
saya siapmenyelesaikan perkara-perkara yangmasih ada di antara kalian.
Jadi saya ingatkan apa yang tertulis dalamKitab Suci, “Setiap perkara harus
dikuatkan oleh dua atau tiga orang saksi mata, barulah keputusan atas
‡ 12:18 tujuan Secara harfiah, “roh.” Kata itu bisa berarti Roh Kudus, roh manusia, atau “sikap.”
Kebanyakan penafsir mengatakan bahwa di sini artinya “sikap/tujuan.”
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perkara itu sah.”✡ 2Sementarakitamasihberjauhan, kepadakalian semua—
khususnya mereka yang pada waktu kunjungan saya yang kedua sudah
hidup dalamdosa, sayamerasa perlumemperingatkan kembali peringatan
yang sudah saya berikan pada waktu itu: Yaitu bahwa pada kunjungan
saya kali ini, siapa pun di antara kalian yang terus hidup dalam dosa
tidak akan bebas dari hukuman yang saya akan berikan sesuai dengan
perbuatan masing-masing! 3 Berarti kalian mendapat kesempatan untuk
menyaksikan bukti yang kalian inginkan— yaitu bahwa Kristus berbicara
dengan penuh kuasa melalui saya. Kristus memang tidak bekerja dengan
lemah di antara kalian, tetapi Dia akan menyatakan kuasa-Nya di dalam
hidup kalian. 4 Kristus memang kelihatan lemah ketika Dia disalibkan
pada kayu salib, tetapi sekarang Dia hidup melalui kuasa Allah. Kami
utusanKristus jugakelihatan lemah sepertiDia. Tetapi karenakamibersatu
dengan Kristus, kalian akan menyaksikan kami bertindak dengan kuasa
Allah demi kebaikan kalian.

5 Ujilah diri kalian masing-masing dengan teliti. Periksalah dirimu
sendiri apakah kamu sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, atau tidak!
Apakah kamu yakin bahwa Kristus Yesus hidup bersatu dengan kamu?
Jangan sampai kamu jatuh dalam ujian ini! 6Dan saya berharap, sesudah
menguji dirimu sendiri, kamu akan menyadari bahwa kami juga tahan
uji sebagai rasul Kristus. 7 Kami mohon kepada Allah supaya kalian tidak
menjadi keras kepala dan terus melakukan kesalahan. Tidak perlu kalian
membuktikan bahwa kami bisa menggunakan kuasa Kristus. Yang penting
kalian melakukan yang benar— biarpun orang menganggap kami gagal
karena tidak sempatmemperlihatkan kuasa yang kamimiliki sebagai rasul
Kristus. 8Kami tidak bisa bertindakdengan cara yangbertentangandengan
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
untukbertindakkeras terhadapkalian. Dankamiberdoasupayakehidupan
rohani kalian semakin dewasa. 10Karena itulah saya menulis surat ini se-
belum saya datang kepada kalian, supaya waktu saya tiba, saya tidak perlu
menggunakan kuasa yang diberikan Tuhan untuk menjatuhkan hukuman
yang berat. Kuasa itu diberikan kepada saya untukmenguatkan keyakinan
kalian— bukan untukmenghancurkan kalian.

11 Akhirnya Saudara-saudari, bersukacitalah! Usahakanlah kehidupan
rohani kalian masing-masing supaya terus semakin dewasa. Terimalah
semua nasihat saya. Hendaklah kalian sehati sepikiran dan hidup dengan
damai. Dan saya berdoa supaya Allah— yaitu Dia yang selalu mengasihi
dan memberi ketenangan, tetap menyertai kalian. 12 Dan sesudah kalian
membaca surat ini— sebagai umat yang sudah disucikan oleh Allah, biarlah
kalianbersalam-salamandenganpenuhkasih* satu sama lain. Semuaumat
Allah yang ada di sini mengirim salam kepada kalian.

13 Doa saya, kebaikan hati Tuhan kita Kristus Yesus akan selalu ada di
dalam hidup kalian, dan Allah selalu mengasihi kalian, dan Roh Kudus
juga selalu menyertai kalian semua supaya tetap bersatu sebagai saudara-
saudari seiman.

✡ 13:1 Ul. 19:15 * 13:12 disucikan … bersalam-salaman dengan penuh kasih Secara harfiah,
“ciuman kudus.”
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Surat Paulus kepada jemaat-jemaat di
propinsi Galatia

1-2 Kepada yang kekasih saudara-saudari seiman di setiap jemaat di
provinsi Galatia:
Salam dari saya, Paulus, dan dari semua saudara seiman yang ada

bersama saya.
Saya menjadi rasul bukan karena diangkat atau diutus oleh manusia,

tetapi sayamenerima jabatan ini langsung dari Kristus Yesus dan dari Allah
Bapa— yang sudahmenghidupkan Yesus kembali dari kematian.

3Doa saya, Allah Bapa dan Penguasa kita Kristus Yesus akan selalu baik
hati kepada kalian masing-masing dan menjagamu supaya kamu hidup
dengan tenang dalam perlindungan Bapa dan Penguasa kita. 4 Sesuai
dengan kehendak Allah Bapa, Yesus sudah mengurbankan diri-Nya demi
menghapus dosa-dosa kita danmenyelamatkan kita dari zaman yang jahat
ini. 5Untuk selamanya berilah kemuliaan kepada Allah! Amin!

Kabar Baik dari Allah tidak berubah
6 Saya merasa heran sekali karena dalam waktu yang begitu singkat

kalian sudah berbalik dari Allah yang sudah memanggil kalian karena
kebaikan hati-Nya untuk berdamai dengan-Nya melalui Kristus! Dan
sekarang kalian sudah mengikuti suatu ‘kabar baik’ yang lain— 7 yang
sebenarnya bukan Kabar Baik! Hal ini terjadi hanya karena kalian sudah
dipengaruhi oleh beberapa orang yang mau mengubah Kabar Baik yang
asli tentang Kristus. 8 Jangan terpengaruh! Siapa saja yang memberitakan
kabar baik tentang Kristus yang berbeda dari yang sudah kami beritakan
kepada kalian— biarpun saya, rasul lain, atau malaikat dari surga pun, dia
harus dibuang ke dalam api neraka! 9 Saya ulangi dan tegaskan apa yang
pernah kami sampaikan kepada kalian: Siapa saja yang memberitakan
kabar baik tentangKristus kepada kalian, yang berbeda dengan yang sudah
kalian terima dari kami, dia harus dibuang ke dalam api neraka!

10Apa yang baru saya tuliskan kepada kalian, jelaslah bahwa saya tidak
mengubah ajaran saya untuk menyenangkan hati manusia. Saya hanya
berusaha menyenangkan hati Allah saja! Kalau saya berusaha menye-
nangkan hati manusia, berarti saya bukan lagi hamba Kristus.

Cara Paulus dipanggil Allah untukmenjadi rasul
11Saudara-saudari, penting sekali kalian ketahui bahwa Kabar Baik yang

saya beritakan tidak berasal dari manusia. 12Karena saya tidak menerima
berita keselamatan itu dari manusia, dan saya tidak diajari oleh siapa pun.
Kristus Yesus sendirilah yang sudah menyatakan Kabar Baik itu kepada
saya.

13 Tentu kalian sudah mengetahui cara hidup saya dulu dalam agama
Yahudi. Dan kalian sudah dengar bagaimana saya sangat menganiaya
semua pengikut Kristus— yaitu anggota-anggota persatuan jemaat Allah,
dan berusaha membinasakan mereka. 14 Dan dibandingkan dengan ke-
banyakan orang Yahudi seusia saya, saya lebih banyak mendalami agama
Yahudi dan lebih giat berusaha untuk mematuhi semua peraturan yang
diberikan oleh nenekmoyang kita.

15-16 Tetapi dulu saya tidak menyadari bahwa Allah sudah lama mem-
punyai rencana yang luar biasa untuk saya— bahkan sejak saya masih
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di dalam kandungan ibu saya. Jadi sesuai dengan kemurahan hati-Nya
Dia mengizinkan saya untuk melihat dan mengenal Anak-Nya, lalu Allah
memanggil saya sehingga saya bisa memberitakan Kabar Baik tentang
Anak-Nya kepada kalian orang yang bukan Yahudi. Sesudah itu saya tidak
langsung pergi kepada siapa pun untuk meminta nasihat mereka. 17 Saya
tidak pergi ke Yerusalem untuk meminta nasihat dari mereka yang lebih
duluanmenjadi rasulKristus. Kebetulanpadawaktu itu sayapergikenegeri
Arab, dan dari situ saya kembali ke kota Damsik.

18 Lalu, tiga tahun kemudian, saya pergi ke Yerusalem untuk menemui
Petrus.* Dan saya sempat tinggal bersama dia selama lima belas hari.
19Padawaktu 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 be-
berapa daerah di provinsi Siria dan Kilikia. 22Pada waktu itu para anggota
jemaat pengikut Kristus di Yudea belum pernah bertemu secara langsung
dengan saya. 23 Mereka hanya berulang-ulang mendengar tentang saya,
“Dia yang dulu begitu kejam menganiaya kita, sekarang sudah bertobat!
Bahkandia sedangmemberitakanKabarBaik yangkita yakini—yaituberita
keselamatan. Padahal dulu dia berusaha untuk melenyapkannya!” 24 Lalu
merekamemuji Allah karena apa yang Allah lakukan dalam diri saya.

2
Rasul-Rasul lainmengakui Paulus sebagai Rasul

1 Sesudah empat belas tahun, saya pergi lagi ke Yerusalem bersama
Barnabas. Titus juga ikut bersama kami. 2 Saya pergi ke sana karena
Allah sudah langsungmemberitahukankepada sayauntukbertemudengan
orang-orang terkemuka dari jemaat di sana. Padawaktu itulah saya sempat
menjelaskan secara pribadi kepadamereka tentang Kabar Baik yang sudah
saya beritakan kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Saya membuat ini
karena saya tidakmau semuapekerjaan saya dianggap sia-sia— terutamadi
hadapan TUHAN, dan juga di hadapanmanusia.

3 Tetapi walaupun Titus— yang ikut bersama saya ke Yerusalem, bukan
orang Yahudi, mereka tidak menyuruh dia untuk disunat. 4 Adapun hal
itu pernah terjadi, karena beberapa orang Yahudi yang sudah menyamar
sebagai pengikut Kristus dan masuk ke dalam jemaat-jemaat Tuhan secara
diam-diam— dengan alasan mereka mau memata-matai kita. Mereka mau
mengintai kebebasan kita dari aturan-aturan agama Yahudi— yang kita
peroleh karena bersatu dengan Kristus Yesus. Mereka mau memperbu-
dak kita supaya terikat lagi kepada berbagai peraturan dan Hukum Tau-
rat. 5 Tetapi sedikit pun kami tidak menyerah untuk mengikuti pengaruh
mereka. Karena kamimaumempertahankanajaranbenar yang terdapat di
dalam Kabar Baik tentang Kristus, sehingga kalian terus bisa mempercayai
apa yang sudah kami ajarkan kepada kalian.

6 Lalu mereka yang dianggap terkemuka itu tidak mengusulkan tamba-
han apa pun kepada Kabar Baik yang sudah saya sampaikan. (Sebenarnya
saya tidak peduli kedudukan orang, apakah mereka terkemuka atau tidak.
Dan memang Allah tidak pilih kasih kepada siapa pun.) 7Akhirnya orang-
orang itu punmenyadari bahwapelayanan yangAllah berikan kepada saya
berbedadenganyangAllahberikankepadaPetrus—yaituAllahsudahmem-
berikan tugas khusus kepada saya untukmemberitakan Kabar Baik kepada

* 1:18 Petrus Secara harfiah, Paulus menulis nama lain untuk Petrus— yaitu “Kefas.”
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orang yang bukan Yahudi,* sedangkan Petrus ditugaskan untuk member-
itakan Kabar Baik kepada orang Yahudi. 8 Sebab kami semua menyadari
bahwa Allah yang sudah memberikan kemampuan khusus kepada Petrus
sebagai rasul† bagi orang Yahudi, ternyata juga sudahmemberikan kemam-
puan yang sama kepada saya sebagai rasul bagi orang yang bukan Yahudi.
9 Jadi, ketikaYakobus, Petrus, danYohanes—yang termasukkelompokorang
terkemuka itu, menyadari bahwa atas kebaikan hati Allah-lah tugas khusus
itu diberikan kepada saya, maka mereka bersalaman dengan Barnabas
dan saya untuk suatu kesepakatan, “Biarlah kalian melayani orang yang
bukan Yahudi, dan kami tetap akan melayani orang Yahudi.” 10 Satu-
satunya permohonan mereka kepada kami adalah supaya kami tidak lupa
bahwa saudara-saudari kita yangmiskin di daerah Yerusalemmemerlukan
bantuan. Dan sejak dulu saya selalu siapmenolongmereka.

Paulusmenegur Petrus
11 Tetapi ketika Petrus mengunjungi Antiokia, karena kelakuannya yang

salah, saya merasa perlu menegurnya secara langsung. 12 Beginilah yang
terjadi: Pada permulaan kunjungannya ke Antiokia, dia makan bersama
denganorang-orangyangbukanYahudi. Kemudianketika rombonganyang
diutus oleh Yakobus sudah tiba, Petrus memisahkan diri dan menjauhi
mereka yang bukan Yahudi itu. Dia melakukan itu karena tidak mau
menyinggung perasaan rombongan orang Yahudi yang datang tersebut,
karenamereka itulah yangmewakili para pihak yangmengharuskan sunat
kepada semua saudara kita yang bukan Yahudi. 13 Lalu, orang-orang
Yahudi yang lain mengikuti cara Petrus itu berpura-pura baik. Mereka
juga berhenti makan bersama orang yang bukan Yahudi yang hadir di
situ— bahkan Barnabas pun ikut terpengaruh. 14 Jadi waktu saya melihat
bahwa sikap mereka tidak sesuai dengan ajaran benar yang terdapat di
dalam Kabar Baik tentang Kristus, di depan umum saya langsung menegur
Petrus, “Biarpun kamu orang Yahudi, tetapi baru saja kamu hidup seperti
orang yang bukan Yahudi waktu kamu masih bergabung dengan mereka.
Jadi sekarang, kamu sama sekali tidak cocok bergabung dengan kelompok
yang mau memaksa orang yang bukan Yahudi untuk hidup sesuai dengan
peraturan-peraturan orang Yahudi!”

Orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi diselamatkan hanya
melalui percaya penuh kepada Kristus

15 Sekarang saya berbicara kepada saudara-saudari kita‡ yang seperti
saya dilahirkan sebagai orang Yahudi: Memang kita sudah pernah
mengikuti kebiasaan orang Yahudi dengan menyebut orang yang bukan
Yahudi sebagai ‘orang berdosa’, karena mereka tidak menaati Hukum Tau-
rat. 16 Tetapi sekarang kita sudah tahu bahwa tidak ada seorang manusia
pun yang bisa dibenarkan di hadapan Allah dengan cara menaati Hukum
Taurat. Satu-satunya cara untuk dibenarkan di hadapan Allah adalah
melalui percaya kepada Kristus Yesus— baik itu orang yang bukan Yahudi
maupunorangYahudi! Jadi kita yangorangYahudi ternyata ‘orangberdosa’
juga— tetapi sekarang sudah percaya penuh kepada Kristus Yesus supaya

* 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’. ‡ 2:15 kita Bahasa Yunani tidak membedakan antara ‘kita’ dan
‘kami’, jadi ada yang menafsirkan bahwa kata Paulus kepada Petrus berakhir dengan kata terakhir
ayat 14, ayat 16, ataupun sampai ayat 21. Kemungkinanbesar ayat 15-21masih seperti ringkasandari
apa yang Paulus sampaikan kepada Petrus dan semua orang Yahudi yang ada dalam pertemuan itu.
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dibenarkan di hadapan Allah. Siapa pun tidak bisa dibenarkan di hadapan
Allah melalui taat kepada Hukum Taurat, karena tidak ada seorang pun
yang sanggupmenaati semua Hukum itu.

17 Tetapi ada orang Yahudi yang sudah percaya kepada Kristus yang
masih belummengerti cara kita dibenarkan di hadapanAllah— 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’! 18Karena dulu kita sudahmengajar, “Marimenjadi benar dimata
Allah melalui bergantung kepada Kristus.” Sekarang kalau kita mengajar,
“Berbalik dari Kristus dan bergantung lagi kepada Hukum Taurat,” berarti
nyata sekali bahwa kita ‘orang berdosa’!§ 19 Dan inilah yang sudah saya
alami: Waktu saya berusaha dengan kekuatan diri saya sendiri untuk
menaati seluruhHukumTaurat, akhirnyasayamenyadaribahwasaya tidak
sanggup dan akan mati dalam dosa saya. Tetapi justru dalam keadaan
putus asa itu, saya menyadari pemberian Allah melalui Kristus— yaitu
hidup yang selama-lamanya. Sekarang saya menganggap bahwa diri saya
sudah disalibkan bersama Kristus. 20 Itu berarti bukan lagi saya yang
mengurus hidup saya, tetapi Kristus yang hidup di dalam diri saya. Seluruh
hidup sayadalam tubuhduniawi ini saya jalani hanyaberdasarkanpercaya
penuh kepada Anak Allah itu, yang begitu mengasihi saya sampai Dia
menyerahkandiri-Nyauntukmenebus saya. 21 Jadi saya tidakmauberbalik
dari kebaikan hati Allah yang kita terima karena bersatu denganKristus su-
paya kembali berusaha dibenarkan di hadapan Allah berdasarkan Hukum
Taurat. Karena kalau kita berpikir bahwamanusia bisa dibenarkandengan
menaati Hukum,makapercuma saja kematianKristus untukmenebus kita!

3
Janji-janji Allah kita terima hanya karena percaya— bukan karena perbu-

atan baik kita
1 Saudara-saudari di Galatia, kenapa kalian bisa begitu bodoh!? Kenapa

kalian begitu cepat tertipu?! Padahal di hadapan kalian saya sudah men-
erangkan dengan sangat jelas bagaimana Kristus Yesus mati disalibkan
demi kita! 2Coba saja berpikir: ApakahkalianmenerimaRohKudus karena
menaati HukumTaurat, atau karena kalianmendengar berita keselamatan
dan percaya kepada Kristus? 3 Tentu ‘ketika kalian percaya’— bukan?!
Kalau begitu kenapa kalian begitu bodoh sampai berpikir begini: “Saya
tidak perlu lagi pimpinan Roh Kudus. Saya menjadi sempurna karena
kemampuan saya sendiri dalam melaksanakan Hukum Taurat.” 4 Coba
kalian ingat bahwa sesudah kalian percaya kepada Kristus, kalian juga
mengalami penganiayaan. Jangan sampai kalian sia-siakan penderitaan
kalian itu dengan berbalik dari percaya menjadi tidak percaya! 5Dan juga
coba pikir tentang pengalaman kalian sehari-hari: Ketika 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

§ 2:18 Ayat 18Dalamayat ini Paulusmenggunakangambaranpembangunanuntukmelambangkan
sistem agama, dan diumpamakan dengan menyebut ‘saya’ (dalam bahasa Yunani) sebagai contoh
saja. Secara lebih harfiah Paulus menulis, “Karena kalau saya mulai membangun kembali apa yang
sudah saya runtuhkan, maka sayamenyatakan diri saya pelanggar (Hukum).”
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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.”✡
7Karena itu hendaklah kalian tahu bahwa kita yang percaya seperti Abra-
ham akan diterima Allah sebagai keturunan Abraham secara rohani. 8Dan
karena itu, Kitab Suci mengungkapkan rencana Allah jauh sebelumnya
dengan bernubuat bahwa orang yang bukan Yahudi akan dibenarkan oleh
Allah atas dasar percaya penuh. Karena itulah Allah menyatakan Kabar
Baik ini kepada Abraham,
“Denganmengikuti teladanmu seluruh bangsa akan diberkati oleh Allah.”✡
9 Jadi siapayangpercayakepada janji-janjiAllah seperti pahlawan imankita
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 gagalmenaati semua perintah yang tertulis

dalam kitab Hukum Taurat.”✡
11 Jadi, jelaslah bahwa tidak ada seorang pun yang bisa diterima sebagai
orang benar di hadapan Allah karena menaati Hukum Taurat, sebab Kitab
Suci berkata,
“Orang yang dianggap benar oleh TUHAN akan hidup selamanya karena

percaya penuh kepada-Nya.”✡
12Sedangkan hidup sesuai HukumTaurat bukan atas dasar ‘percaya’, tetapi
atas dasar perbuatan. Karena ada tertulis,
“Hidup seseorang diberkati hanya kalau berbuat sesuai semua perintah

dalamHukum Taurat.”✡
13 Itu berarti bahwa kita semua terkutuk karena setiap kita “gagal menaati
semua perintah yang ada di dalam Hukum Taurat.”✡ Tetapi Kristus sudah
menebus kita semua dari kutukan itu! Dia memberi diri-Nya sendiri untuk
menggantikan kita danmenjadikan diri-Nya sendiri sebagai yang terkutuk
menurut Hukum tersebut. Karena ada tertulis dalam Kitab Suci,
“Terkutuklah orang yangmati digantung di tiang kayu.”✡
14Begitulah rencana Allah, supaya berkat yang dijanjikan kepada Abraham
itu bisa diberikan— bukan hanya kepada orang Yahudi saja, tetapi juga
kepada “semua bangsa yang bukan Yahudi,” yaitu kepada setiap kita yang
melalui percaya penuh bersatu dengan Kristus Yesus. Dan melalui percaya
itulah kita jugamenerima Roh Kudus sesuai dengan janji Allah.✡

15 Saudara-saudari, biarlah saya memberikan contoh yang sederhana:
Kalau seseorang sudahmembuat suatu surat perjanjian atau surat warisan
dan surat itu sudah disahkan, maka siapa pun tidak boleh membatalkan-
nya atau menambahkan ketentuan-ketentuan lain ke dalam surat itu.
16-17 Begitu juga perjanjian yang disahkan Allah dengan Abraham dan
keturunannya tidak bisa diubah. Juga pada waktu Allah berjanji kepada
Abraham, Dia tidak berkata, “kepadamudan kepada semua keturunanmu.”

✡ 3:6 Kej. 15:6; Rom. 4:3; Yak. 2:23 ✡ 3:8 Kej. 12:3 ✡ 3:10 Ul. 27:26 ✡ 3:11 Hab. 2:4; Rom.
1:17; Ibr. 10:38 ✡ 3:12 Im. 18:5 ✡ 3:13 Ul. 27:26; Gal. 3:10 ✡ 3:13 Ul. 21:23 ✡ 3:14 Kis.
2:16-18; Yl. 2:28-29
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Tetapi Dia berkata kepadanya, “kepadamu dan si keturunanmu”— mak-
sudnya Seorang Keturunan yang tunggal.* Dan Keturunan yang dimaksud
adalah Kristus. Jadi yang saya maksudkan adalah: Janji yang diberikan
Allah kepada Abraham sudah lama disahkan sebelumHukum Taurat ada—
persisnya 430 tahun sebelum Allah memberikan Hukum Taurat kepada
Musa. Oleh karena itu, dengan memberikan Hukum Taurat, Allah tidak
membatalkan atau mengubah janji yang disahkan-Nya dengan Abraham.
18 Jadi berkat yang kita warisi dari Abraham karena kita bersatu dengan
Kristus— yaitu si Keturunan Abraham itu, bukan atas dasar taat kepada
Hukum Taurat. Karena kalau atas dasar perbuatan kita sendiri, berarti
bukan atas dasar suatu perjanjian. Tetapi memang berkat itu diberikan
oleh Allah karena kebaikan hati-Nya kepada Abraham melalui perjanjian
tersebut.

19-20 Karena itu tentu akan ada orang yang bertanya, “Kalau manusia
bisa dibenarkan Allah hanya melalui percaya kepada janji-janji-Nya, lalu
kenapa Dia memberikan Hukum Taurat lagi?” Jawaban saya: Adapun
Hukum Taurat ditambahkan supaya setiap kita sadar akan pelanggaran
kita. Dan Hukum Taurat berlaku selama manusia menanti-nantikan ke-
datangan Keturunan Abraham yang sudah dijanjikan itu. Dan perhatikan-
lah bahwa Hukum Taurat tidak langsung diberikan oleh Allah kepada
manusia— seperti ketikaDiamemberikanperjanjian-Nya kepadaAbraham.
Tetapi para malaikatlah yang menyampaikannya kepada Musa,† dan Musa
menyampaikannya kepada umat Allah. Sedangkan perjanjian-Nya kepada
Abraham, Dia sendiri yang langsungmenyampaikannya tanpa perantara.

21 Jadi, pasti ada orang yangmau bertanya, “Kalau begitu apakah Hukum
Taurat yang diberikan oleh Allah bertentangan dengan janji-janji-Nya
kepada Abraham?” Tentu saja tidak! Kita harus memahami bahwa Hukum
Taurat tidak mempunyai kekuatan untuk memberi hidup yang selama-
lamanya kepada siapa pun. Berarti, caranya supaya kita menjadi benar
di hadapan Allah bukanlah melalui Hukum Taurat. 22Melainkan, melalui
apa yang tertulis dalam Hukum Taurat Allah membuat sehingga setiap
orang seperti harus dipenjarakan karena berhutang dosa kepada-Nya.✡
Jadi satu-satunya jalan untuk bisa dibebaskan hanyalah melalui percaya
penuh kepada Kristus Yesus, dan melalui percaya kita menerima berkat
yang sudah Allah janjikan kepada Abraham.

23Tetapi sementaramanusiamenunggu kedatangan Kristus— yaitu Ketu-
runan Abraham itu, dan sebelum kita bisa dibenarkan di hadapan Allah
melalui percaya tersebut, Allah memberikan Hukum Taurat untuk men-
gatur manusia. Pada waktu itu Hukum Taurat menjadi seperti pagar yang
memagari kita sampai tiba saat di mana kita dapat dibebaskan lewat per-
caya kepada Kristus. 24Atau Hukum Taurat juga bisa digambarkan seperti
pengawas yang mengawasi, mendidik, dan menuntun kita kepada Kristus,
supayakitamendapat kesempatanuntukdibenarkanAllahmelalui percaya
* 3:16-17 si keturunanmu … tunggal Secara harfiah dalam bahasa Ibrani, perjanjian Allah men-
gatakan “kepadamudan bibitmu.” Sebenarnya dalambahasa Ibrani dan hampir samadalambahasa
Indonesia, kata ‘bibit’ memang bentuknya tunggal, tetapi biasanya diartikan jamak. Karena itu
kebanyakan penerjemahan Perjanjian Lamamenggunakan jamak untuk menerjemahkan ayat-ayat
seperti ini: Kej. 12:7, 13. 15; 17:7; 24:7. † 3:19-20 malaikat yang menyampaikan … Perantaraan
malaikat untuk menyampaikan Hukum Taurat kepada Musa tidak disebut dalam Perjanjian Lama,
tetapi menjadi ajaran dalam kebudayaan orang Yahudi. Yang disebutkan dalam Perjanjian Lama,
Allah mengutus malaikat-Nya untuk menuntun bangsa Israel. (Lihat Kel. 23:20-23, Yos. 5:13) Ajaran
orang Yahudi tentang perantaraan malaikat tersebut dibenarkan dalam Perjanjian Baru. Lihat Kis.
7:38, 53; Ibr. 2:2. ✡ 3:22 Mzm. 14:3; 53:4; Rom. 3:9-19; 11:32
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penuh kepada Kristus. 25-27 Tetapi bagi kita yang sekarang sudah percaya
dan bersatu dengan Kristus, kita tidak perlu lagi diawasi dan dituntun oleh
pengawas itu.
Kita semua yang sudah bersatu denganKristus Yesusmelalui baptisan su-

dahmengalamikehidupanrohani yangbaru— seolah-olah sifat-sifatKristus
sendirimembungkus kita seperti pakaianbaru. Danmelalui percayapenuh
kepada Anak Allah, kita semua menjadi anak-anak Allah. 28 Jadi di antara
kita saudara-saudari seiman, kita tidak pantas lagi membeda-bedakan an-
tara orang Yahudi dan orang yang bukan orang Yahudi, atau antara budak
dan yang bukan budak, ataupun antara laki-laki dan perempuan. Karena
kita semua sudahmenjadi satu karena bersatu denganKristus Yesus. 29Dan
sebagai milik kepunyaan Kristus, maka melalui Dia kita semua menjadi
keturunan Abraham yangmewarisi janji Allah.

4
1 Sebagai gambaran bagi kita: Ketika seorang bapak yang sudah mem-

buat surat warisan meninggal sebelum anaknya dewasa, maka kedudukan
anak itu tidak jauh berbeda dengan kedudukan seorang budak. Padahal
secara tertulis, anak itulah yang mempunyai semua warisan bapaknya itu.
2 Karena selama anak itu belum mencapai umur yang ditentukan oleh
bapaknya di dalam surat warisan itu, dia harus taat kepada para pengawas
dan pengurus yang sudah ditentukan untuk mengurus segala keperluan-
nya. 3 Begitu juga dengan kita. Selama kita masih belum dewasa secara
rohani, kita perlu Hukum Taurat yang menjadi seperti pengawas kita,
karena kita masih diperbudak oleh para penguasa gelap yang memerintah
di dunia ini. 4 Tetapi tepat pada waktu yang sudah ditentukan Allah, Dia
mengutus Anak-Nya ke dunia ini. Dan sesuai dengan rencana Allah, Yesus
dilahirkan oleh seorang gadis seperti manusia biasa, dan sejak kelahiran-
Nya, Dia hidup menaati seluruh Hukum Taurat. 5Dengan demikian Yesus
dipersiapkan untuk bisa menebus danmembebaskan kita yang dulu hidup
seperti budak di bawah pengawasanHukumTaurat. Dan hal itu dilakukan-
Nya supaya secara rohani kita diangkat menjadi anak-anak Allah.*

6 Jadi karena kita adalah anak-anak-Nya, Dia mengutus Roh Anak-Nya
ke dalam hati kita masing-masing. Karena itu dengan segenap hati kita
berseru kepada Allah, “Ya, Abba, Bapaku,”† karena kita berdoa sesuai
dengan pimpinan Roh Kristus. 7 Hal itu menjadi bukti bagi kita bahwa
kita tidak lagi seperti budak, tetapi diterima sebagai anak-anak Allah yang
sah. Dan sebagai anak-anak-Nya, kita jugaberhakmewarisi semuahal yang
dijanjikan kepada anak-anak-Nya.

Paulusmerasa seperti seorang bapak yang kuatir sama anak-anaknya
8PadaumumnyakalianyangdiGalatiabukanorangYahudi. Jadi sebelum

kalianmengenalAllah, kaliansudahmenjadibudakdaribermacam-macam
tuhan palsu— yaitu berhala dan roh-roh yang disebut ilahi, padahal bukan.

* 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
berhakmendapatwarisan. Kata yang samadigunakan dalamRom. 8:15; 8:23; 9:4 dan Ef. 1:5. † 4:6
Abba, Bapaku “Abba” adalah kata dari bahasa Aram— yang mirip dengan bahasa Ibrani dan pada
waktu itu digunakan sebagai bahasa sehari-hari oleh orang Yahudi. Seperti ‘Bapa’ dalam bahasa
Indonesia, kata itu gampang diucapkan dan dipakai oleh anak-anak kecil.
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9 Jadi bagaimana mungkin kalian yang sekarang sudah mengenal Allah—
bahkanyang sudahDia akui sebagai anak-anak-Nya, berbalik kembalimen-
jadi 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.‡ 11 Kalau begitu, saya kuatir tentang
kalian! Jangan sampai semuakerja keras sayauntukmemenangkanbanyak
jiwadi antara kalianmenjadi sia-sia. 12-13 Jadi Saudara-saudari, sayamohon
supayakalianbebas dari aturan-aturanagama lama itu— sebagaimana saya
sudahmenyesuaikan diri dan tidakmengikuti semua aturan Yahudi selama
saya hidup bersama kalian.
Kalian tentu masih ingat bahwa kunjungan saya yang pertama terjadi

karena saya sedang sakit. Tetapi hal itu justru menjadi kesempatan bagi
saya untuk memberitakan Kabar Baik kepada kalian. Ingatlah cara kalian
menerima saya dengan baik dan tidak pernahmengejek saya. 14Walaupun
tubuh saya begitu menjijikkan, kalian tidak menolak atau menghina saya.
Tetapi kalian menerima saya sebagai utusan Allah, seperti menerima
malaikat ataupun Kristus Yesus sendiri. 15-16 Tetapi sekarang saya merasa
bahwa pendapat kalian tentang saya sudah sangat berubah! Dulu kalian
merasa diberkati karena kehadiran saya. Tetapi sekarang mungkin kalian
menganggap saya seperti musuh karena saya menulis hal-hal yang benar
ini kepada kalian! Saya mengingatkan kalian bahwa dulu kalian begitu
sayang kepada saya, sampai kalian bersedia mencabut mata sendiri untuk
menggantinya denganmata saya— kalau hal itu mungkin!§

17 Guru-guru palsu itu berusaha keras mempengaruhi kalian supaya
kalian berpihak kepada mereka, tetapi hal itu tidak baik karena tidak
dilakukan dengan hati yang tulus. Mereka ingin menjauhkan kalian dari
kami, supaya kalian bersemangat hanya untuk mengikuti mereka saja.
18Memang saya senang kalau kalian bersemangat, tetapi haruslah tentang
hal yang baik— baik waktu saya ada maupun tidak ada. 19Anak-anak saya
yang saya kasihi, karena kuatir tentang kalian, perasaan saya seperti seo-
rang ibu yang menderita pada waktu melahirkan anaknya. Memang saya
pernah menjadi bapak rohani kalian, tetapi saya merasa sangat terbeban
lagi karena kalian belum dewasa dalam hal bersatu dengan Kristus! 20Yah,
karena itu saya sangat rindu bersama kalian lagi! Kalau kita bisa berbicara,
saya bisa tahu kalau pikiran kalian untuk mengikuti ajaran yang sesat itu
sudah berubah atau tidak. Kalau sudah, berarti saya berhenti mengajak
kalian untuk bertobat.

Hagar dan Saramenjadi gambaran tentang kedua perjanjian Allah
‡ 4:10 hari-hari … tahunKemungkinan besar “hari, bulan,musim, dan tahun” menunjukkan hal-hal
yang termasukdalamHukumTaurat ataukebiasaanorangYahudi. KarenaorangYahudimempunyai
berbagai peraturan dan kebiasaan tentangHari Sabat, perayaan bulan baru, perayaanmusimpanen
danmusim lain, danperayaan tahunbaru. MaksudPaulus dalamayat ini bahwaorang-orangKristen
di Galatia sudah mempunyai kedudukan sebagai anak angkat Allah karena sudah bersatu dengan
Kristus. Jadi, melakukan aturan-aturan agama Yahudi atau pun agama lama yang lain tidak bisa
menambah apa pun kepada kedudukan itu. Dan melakukan berbagai syarat agama lama menjadi
ancamankarena bisa saja seseorang berpendapat bahwadia diselamatkan karenausahanya sendiri.
§ 4:15-16 untuk menggantinya dengan mata saya Secara harfiah, “kalian rela mencabut matamu
lalu memberikannya kepada saya.” Paulus tidak langsung berkata bahwa matanya adalah bagian
tubuh yang sakit, tetapi banyak penafsir berpikir bahwa karena itulah Paulusmenyebutmata di sini.
Paulus memang pernahmenjadi buta. Lihat Kis. 9:8, 18.
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21 Sekarang biarlah saya berbicara kepada kalian yangmau berbalik dan
hidup lagi di bawah Hukum Taurat: Kapan kalian akan mengerti apa yang
tertulis di dalam Hukum Taurat?! 22-23 Karena di situ tertulis, Abraham
mempunyai dua anak laki-laki. Anak yang satu adalah Ismael— anak dari
seorang perempuan budak yang bernama Hagar. Ismael dilahirkan seperti
biasa— sesuai dengan rencana manusia. Sedangkan anak yang satu lagi—
Isak, adalah anak dari perempuan yang bukan budak yang bernama Sara.
Kelahiran Isak terjadi secara luar biasa— sesuai dengan janji Allah kepada
Abraham.

24-25 Kita bisa gambarkan kedua perempuan itu sebagai lambang dari
kedua perjanjian Allah— yang lama dan yang baru. Yang pertama— yaitu
Hagar, juga bisa digambarkan seperti Gunung Sinai di negeri Arab— di
mana Allah memberikan Hukum Taurat kepada Musa. Jadi semua yang
masih hidup terikat kepada Hukum Taurat menjadi seperti keturunan Ha-
gar secara rohani— yaitumereka yang hidup dalam keadaan seperti budak.
Dengan gambaran lain, anak-anak Hagar adalah semua orang yang men-
ganggap Yerusalem yang sekarang sebagai ibukota negara mereka. Mak-
sudnya, mereka menganggap diri belum dibebaskan dari ikatan Hukum
Taurat. 26 Tetapi ibukota negara kita adalah Yerusalem surgawi!* Berarti
kita seperti keturunan Sara— yang bukan keturunan budak. 27 Jadi, karena
Sara merupakan ibu kita, maka akan terjadi seperti yang dinubuatkan
tentang dia dalam Kitab Suci,
“Hai kamu, perempuan yang dulumandul, bersukacitalah!

Berserulah dengan sukacita, kamu yang tidak pernahmengalami sakit
bersalin!

Karena kamu yang dulu tidak pernahmempunyai keturunan
akanmempunyai lebih banyak keturunandari ibu yang tidak dianggap
mandul oleh suaminya.”✡

28 Jadi Saudara-saudari, kita bisa digambarkan sama seperti Isak— yang
dilahirkan sesuai dengan janjiAllah. Kita jugamenjadi keturunanAbraham
sesuai dengan perjanjian Allah kepada Abraham,✡ dan seperti Isak kita
hidup tidak terikat kepadaHukumTaurat. 29Tetapi seperti sikapyang 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. 30Tetapi dengarlah apa
yang dikatakan oleh Kitab Suci:
“Usirlah perempuan budak itu dan juga anaknya! Karena anak yang

dilahirkan perempuan budak itu tidak boleh sama-sama menerima
warisan dengan anak yang dilahirkan oleh ibu yang bukan budak
itu.”✡

31 Jadi Saudara-saudari, saya perlu tegaskan: Kita bukanlah seperti ketu-
runan perempuan budak itu yang wajib hidup seperti budak. Tetapi kita
seperti keturunan perempuan yang bukan budak itu.

5
Kita sudah dibebaskan oleh Kristus

* 4:26 ibukota kita … Secara harfiah, “Yerusalem … yang adalah ibu kita”— bukan ‘ibukota’. Paulus
samakan Hagar dengan Yerusalem duniawi dan Sara dengan Yerusalem surgawi. Supaya gambaran
inimenjadi lebihwajar dan lebihmudahdipahami dalambahasa Indonesia,maka TSImemakai kata
“ibukota.” ✡ 4:27 Yes. 54:1 ✡ 4:28 Gal. 3:6-9 ✡ 4:30 Kej. 21:10



Galatia 5:1 621 Galatia 5:15

1 Kristus sudah membebaskan kita dari kewajiban untuk hidup seperti
budak, jadi hendaklah kita terus bebas! Oleh karena itu, berdirilah kuat
dan janganlah berbalik lagi untuk hidup seperti budak dengan terus terikat
kepada Hukum Taurat.

2-4Perhatikanlah apa yang saya tekankan ini: Kalau kamu (laki-laki yang
bukan Yahudi) ikut ajakan guru-guru palsu itu dan memberi dirimu untuk
disunat oleh mereka, berarti kamu seperti berkata kepada Allah, “Kesela-
matan yang Kristus kerjakan di kayu salib, saya tidak perlukan lagi.” Kamu
seperti sudah meninggalkan Kristus lalu mengusahakan keselamatanmu
sendiri dengan mengikuti aturan-aturan agama Yahudi. Dan saya perlu
beritahukan kepadamu bahwa setiap kalian yang mereka sunat wajib taat
kepada semua perintah dan aturan yang ada dalamHukumTaurat. Karena
kalau kamu berusaha menjadi benar di hadapan Allah melalui Hukum
Taurat, sepertinya kamu memutuskan hubunganmu dengan Kristus dan
kamu seperti berkata kepada Allah, “Saya tidak perlu lagi kebaikan hati-
Mu!”

5Tetapi inilah cara yang benar untuk kita: Kita percaya penuhbahwakita
dibenarkan di hadapan Allah melalui kematian Kristus, dan bergantung
kepada pertolongan Roh Allah. Kita sangat yakin akan keselamatan kita!
6 Bagi kita yang bersatu dengan Kristus Yesus, tidak ada perbedaan antara
orang yang sudah disunat dengan orang yang tidak disunat. Yang penting
kita saling mengasihi saudara-saudari seiman oleh karena kita percaya
penuh kepada Kristus!

7 Dulu saya lihat kalian sudah maju dengan baik dan semakin dewasa
secara rohani. Jangan dengarkan lagi orang yang membujuk kalian untuk
berhentimengikuti ajaran benar! 8Ajaran orang itu tidak berasal dari Allah
yang memanggil kalian untuk mengikut Kristus. 9 Ingatlah peribahasa ini,
“Sedikit ragi saja membuat semua adonan mengembang.”* 10Karena saya
tahu kalian milik kepunyaan TUHAN, saya juga yakin bahwa kalian akan
mengubah pendapat kalian seperti apa yang saya nasihatkan dalam surat
ini. Tetapi orang yangmengacaukan pikiran kalian akan dihukumAllah!

11Perhatikanlah Saudara-saudari, kalau sayamengganti ajaran saya den-
gan mengajarkan bahwa setiap anggota yang laki-laki di antara kita harus
disunat untuk diterima oleh Allah, maka saya tidak akan dianiaya lagi oleh
orang Yahudi. Tetapi sayamengajarkan bahwa kita dibenarkan di hadapan
Allah hanya melalui apa yang Kristus kerjakan bagi kita di kayu salib. Hal
itulah yang menjadi masalah besar bagi mereka. 12 Sunat saja tidak cukup
untuk guru-guru palsu yang sudah mengacaukan kalian. Biarlah setiap
merekamemotong semua alat kelaminnya!

Marilah kita hidup dengan bergantung kepada Roh Kudus
13 Jadi Saudara-saudari, kita sudah dipanggil oleh Allah untuk hidup

bebas dari ikatan Hukum Taurat. Tetapi janganlah kita menggunakan
kebebasan kita itu sebagai alasan untuk memuaskan keinginan-keinginan
badani kita. Melainkan hendaklah kita saling melayani karena didorong
dalam ikatan kasih persaudaraan. 14 Karena seluruh Hukum Taurat su-
dah 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!

* 5:9 Ayat 9 Dalam kebudayaan orang Yahudi, ragi menggambarkan dosa atau kejahatan. Band-
ingkan 1Kor 5:6-8. ✡ 5:14 Im. 19:18; Mat. 22:39; Mrk. 12:31; Yak. 2:8
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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 keingi-
nanbadani kita selaluberlawanandengankeinginanRohKudus, dankeing-
inan Roh berlawanan dengan keinginan badani kita. Karena keduanya
saling bertentangan, dan keduanya ada di dalam diri kita masing-masing.
Jadi kita tidak bisa hidup sesuka hati kita. 18Tetapi dalam setiap hal dimana
kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak perlu lagi diawasi oleh Hukum
Taurat.

19Sudahsangat jelaskalaukitahidupsesuaidengankeinginanbadanikita
yang jahat, maka kita akan jatuh dalam perbuatan-perbuatan dosa ini:
percabulan, hubungan seks yang tidak wajar, mengikuti hawa nafsu,
20menyembah berhala, terlibat dalam ilmu sihir, membenci orang lain,
berkelahi, cemburu, gampangmarah,
mementingkan diri sendiri, menimbulkan perpecahan, terlibat dalam

kelompok ajaran sesat,
21 iri hati, mabuk-mabukan, berpesta tanpa batasanmoral,
dan semua dosa yang lain.
Sekarang saya ulangi lagi apa yang sudah pernah saya peringatkan kepada
kalian waktu kita masih bersama-sama: Orang-orang yang terus saja
melakukan hal-hal seperti itu tidak termasuk warga kerajaan Allah!

22 Tetapi kalau Roh Kudus memimpin hidup kita akan terbukti melalui
kita
saling mengasihi, bersukacita, hidup damai,
sabar dalam kesusahan, bermurah hati, menolong sesama,
menepati janji, 23 lemah lembut, dan bisa menguasai diri sendiri.
Memang, hal-hal seperti itu tidak dilarang dalamHukum Taurat!

24 Kita yang menjadi milik Kristus tidak lagi dikuasai oleh hawa nafsu
dan semua keinginan badani. Kita seperti sudah memakukan hawa nafsu
dan keinginan badani kita pada kayu salib Kristus. 25Kita sudah diberikan
hidup yang baru oleh Roh Allah. Oleh karena itu biarlah kita juga terus
hidup dengan taat kepada pimpinan Roh Allah. 26 Janganlah kita menjadi
sombongdanberkata dalamhati kita, “Saya lebih baik dari saudara-saudari
seiman yang lain.” Atau berkata secara langsung, “Saya lebih baik di mata
TUHAN daripada kamu!” Janganlah kita iri hati dengan berpikir, “Saudara
seiman saya itu sudahmenjadi lebih hebat dari saya dalam jemaat.”

6
Hidup persaudaraan dalam jemaat

1Saudara-saudari, kalau di antara jemaat ada orang yang ketahuan jatuh
ke dalam dosa, maka hendaklah setiap kalian yang hidupnya dipimpin Roh
Kudus membimbing dia untuk kembali kepada jalan yang benar. Tetapi
lakukanlah itu dengan lemah lembut sambil tetap waspada dengan dirimu
sendiri, supaya kamu tidak ikut tergoda untuk berbuat dosa. 2Hendaklah
setiap kita saling tolong-menolong untuk meringankan beban saudara-
saudari kita seiman yang mengalami kelemahan atau kesusahan. Dengan
begitu kita menaati Hukum Kasih yang diberikan oleh Kristus.✡ 3 Karena
kalau kamu menganggap dirimu lebih istimewa untuk menolong saudara-
saudari kita itu, berarti kamu menipu dirimu sendiri. Kamu tidak lebih

✡ 6:2 Yoh. 13:34
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istimewa dari saudara seiman yang mana pun! 4Tidak usah membanding-
bandingkan dirimu dengan saudara-saudari seiman yang lain. Tetapi ni-
lailah perbuatanmu sendiri saja. Lalu kamu boleh puas dengan cara kamu
sendiri melayani Kristus— tanpa memikirkan orang lain. 5 Karena setiap
kita akan menghadap Allah dan mempertanggung-jawabkan perbuatan
kita masing-masing.

6Hendaklah setiap kita anggota jemaat yang menerima pengajaran Fir-
man Allah membagikan sebagian dari penghasilan kita kepada orang yang
bertugas mengajar kita.

7-8 Jangan keliru! Janganlah menganggap keadilan dan kebenaran Allah
bisa dipermainkan! Karena pada suatu hari nanti— cepat atau lambat,
setiap kita akan menuai apa yang kita tabur. Artinya, kalau kamu hidup
hanyauntukmemuaskankeinginanbadanimu, kamuakanmenerimakebi-
nasaan. Tetapi kalau kamu terus hidup bergantung kepada pimpinan Roh
Allah, kamu akan menerima hidup yang selama-lamanya. 9 Jadi janganlah
kita putus asa berbuat baik. Karena ada waktunya nanti kita akan menuai
hasilnya— asal kita tidak berputus asa. 10 Karena itu, setiap kali kita
mempunyai kesempatan, marilah kita terus berbuat baik kepada semua
orang— terutama kepada saudara-saudari kita seiman.

Nasihat terakhir dan kata penutup dari Paulus
11 Dalam bagian terakhir ini, perhatikanlah betapa besar huruf-huruf

yang saya tulis kepada kalian dengan tangan saya sendiri.* 12 Sekali
lagi tentang saudara-saudara kita yang dulu beragama Yahudi dan yang
berusaha memaksa kalian untuk disunat: Hal itu bukan untuk menolong
kalian. Tetapi mereka melakukan itu untuk menyenangkan hati orang
Yahudi yang lain, dan juga supaya mereka tidak dianiaya karena ajaran
kita tentang manusia dibenarkan di hadapan Allah hanya melalui kurban
Kristus di kayu salib. 13Memang mereka bersunat, tetapi mereka sendiri
tidak menaati semua Hukum Taurat. Yang mereka inginkan hanyalah
supaya kalian disunat sehingga mereka bisa membanggakan diri dengan
berkata kepadaorangYahudi yang lain, “Olehkarenaajarankami, sekarang
orang-orang di Galatia sudahmasuk agama Yahudi.”

14 Tetapi saya tidak akan membanggakan apa pun— kecuali Tuhan kita
Kristus Yesus yang disalibkan! Karena melalui Yesus disalibkan, bagi saya
semua hal yang duniawi seperti sudah ikut disalibkan pada kayu salib-Nya,
dan saya juga seperti sudah mati bersama Dia terhadap semua hal yang
duniawi. 15 Jadi tidak ada lagi perbedaan antara orang bersunat dan orang
yang tidak bersunat. Yang penting adalah rohani kitamasing-masing sudah
diperbarui karena bersatu dengan Kristus— seperti menjadi ciptaan baru!✡
16 Kepada setiap kalian yang menjalani hidup sebagai ciptaan baru dan
yang tidak membanggakan dirinya, biarlah Allah selalu mengasihani dan
menjagamu supaya hidup dengan tenang dalamperlindungan-Nya, karena
secara rohani kamu sudah menjadi warga negara Israel yang baru— yaitu
kerajaan Allah.

17Mulai sekarang, saya tidak peduli lagi kepada orang yangmencela saya
dengan berkata, “Kamu tidak melayani Allah sehebat saya.” Dan saya akan
menjawab, “Bekas-bekas luka di tubuh saya ini merupakan tanda cap yang
membuktikan bahwa saya adalahmilik Yesus yangmelayani Dia!”

* 6:11 dengan tangan saya sendiri Ini jugaberarti bahwa sebelumbagian terakhir ini, ada sekretaris
yangmenulis sesuai dengan perkataan Paulus. ✡ 6:15 2Kor. 5:14-17
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18 Saudara-saudari, doa saya, Tuhan kita Kristus Yesus akan selalu baik
hati kepada kalianmasing-masing danmenyertaimu selalu. Amin.
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Surat Paulus kepada jemaat Efesus
1 Kepada yang kekasih saudara-saudari saya seiman [jemaat Efesus]*—

yaitu kalian yang percaya penuh kepada Kristus Yesus dan yang disucikan-
Nya: Salam dari Paulus, rasul Kristus Yesus, yang menjadi rasul karena
kehendak Allah.

2Doa saya, Allah Bapa dan Penguasa kita Kristus Yesus akan selalu baik
hati kepada kalian masing-masing dan menjagamu supaya kamu hidup
dengan tenang dalam perlindungan Bapa dan Penguasa kita.

Berkat-berkat rohani dalamKristus Yesus
3 Terpujilah Allah— yaitu Bapa dari Tuhan kita Kristus Yesus. Karena

melalui persatuan kita dengan Kristus, Allah sudah memberikan kepada
kita setiap berkat rohani yang ada di surga. 4Karena Allah sudah memilih
kita sebelum dunia ini diciptakan. Artinya Dia sudah mengasihi kita,
dan merencanakan supaya kita disucikan dan tidak bersalah di hadapan-
Nya oleh karena bersatu dengan Kristus. 5 Sebelum dunia ini diciptakan,
kita 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 den-
gan Anak-Nya yang dikasihi-Nya.

7 Melalui persatuan dengan Kristus, kita sudah ditebus dengan kurban
darah-Nya sebagai bayaran atas hukuman dosa yang seharusnya kita tang-
gung. Berarti kita menerima pengampunan dosa karena kebaikan hati
Allah yang luar biasa kepada kita. 8 Kebaikan hati-Nya itu diberikan
kepada kita secara berkelimpahan, sesuai dengan semua kebijaksanaan
dan pengertian Allah. 9 Jadi sekarang rencana Allah sudah dinyatakan
kepada kita— yaitu rencana-Nya yang dulu dirahasiakan kepada manusia.
Sesuai dengan kehendak-Nya, rencana Allah itu berpusat pada Kristus,
10 dan akan diselesaikan-Nya pada waktu yang sudah Allah tentukan. Dan
inilah tujuan rencana-Nya itu: Kristus akan menjadi kepala di atas segala
sesuatu— baik yang ada di surgamaupun yang ada di bumi.

11Memang Allahmengatur segala sesuatu sesuai dengan apa yang sudah
ditentukan dan dikehendaki-Nya. Dan kita pun ternyata sudah dipilih
dari permulaan dunia untuk mewarisi hak sebagai umat-Nya‡ melalui
persatuan dengan Kristus. 12 Jadi kitalah yang pertama menjadi umat-Nya
yang berharap kepada Kristus! Oleh karena itu marilah kita memuji Allah
karena kemuliaan-Nya. 13 Dengan begitu ketika kalian mendengar ajaran
yang benar— yaitu Kabar Baik tentang bagaimana Allah menyelamatkan
kita, kalian percaya kepadaKristus. Dan oleh karena itu, Allahmemberikan
Roh Kudus yang sudah dijanjikan-Nya kepada kalian sebagai tanda bahwa
kalian adalah milik kepunyaan Allah. 14 Roh-Nya menjamin bahwa kita
akan menerima segala sesuatu yang sudah Allah janjikan kepada kita
sebagai umat-Nya, dan melalui Roh-Nya itulah kita tahu bahwa harga

* 1:1 jemaat Efesus Dalam beberapa salinan kuno bahasa Yunani tidak terdapat kata ini. † 1:5
diangkat menjadi anak-anak-Nya Lihat catatan di Gal. 4:5 dan Ef. 1:11. ‡ 1:11 dipilih … Frasa ini
menerjemahkan satu kata dalam bahasa Yunani (“eklerothemen”) yang berarti “dipilih sebagai ahli
waris.” Lihat Ef. 1:5; 1:18; 3:6; Rom. 9:14-17; Gal. 3:18; 4:1-7.
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penebusan kita sudah dibayar dengan lunas. Jadi saya katakan sekali lagi,
marilah kita memuji Allah karena kemuliaan-Nya!

Doa Paulus
15-16Oleh karena semua itu, saya selalumendoakan kalian dan bersyukur

kepada Allah oleh karena kalian. Saya tidak berhenti melakukan hal itu
sejak mendengar tentang keyakinan kalian kepada Tuhan Yesus dan kasih
kalian kepada semua umat Allah. 17 Dalam doa saya kepada Allah— yaitu
Bapa yang mulia dari Tuhan kita Kristus Yesus, saya memohon supaya Dia
menambahkan hikmat dan pengetahuan rohani kepada kalianmelalui Roh
Kudus. Dengan demikian kalian akan semakinmengenal Allah.

18 Saya juga berdoa supaya Allah membuat kalian masing-masing bisa
mengerti dan yakin akan semua hal yang baik yang sudah Dia sediakan
bagi kita— yaitu kita yang sudah dipanggil untuk menjadi anak-anak-Nya.
Saya juga berdoa supaya kalian tahu betapa berharganya dan mulianya
warisan yang sudah dijanjikan Allah kepada kita— yaitu umat-Nya yang
sudah disucikan-Nya. 19Dan saya berdoa supaya kalian tahu bahwa kuasa-
Nya sangat besar bagi kita yang percaya. Kuasa itu adalah kekuatan Allah
yang hebat 20 yang dipakai-Nya untuk menghidupkan Kristus kembali dari
kematian. Dan kuasa itu juga nampak waktu Dia menempatkan Kristus di
tempat yang paling terhormat di surga— yaitu di sebelah kanan-Nya, 21 di
mana Kristus memerintah sebagai Raja Agung di atas segala pemerintah,
pemimpin, kuasa, dan para raja, termasuk para penguasa zaman sekarang
dan yang akan datang. 22 Dan Allah meletakkan segala sesuatu di bawah
kuasa Kristus. Allah juga menjadikan Dia kepala atas seluruh persatuan
jemaatKristus, untukmemimpinkitadalamsegalahal. 23Persatuan jemaat-
Nya— yaitu suatu kesatuan yang terdiri dari setiap kita yang dipenuhi oleh
RohKristus,merupakan tubuhKristus di dunia ini. Danmelalui tubuh-Nya,
Kristus semakinmemenuhi danmelengkapi segala sesuatu di mana saja.

2
Dari kematianmenuju kehidupan

1 Dulu memang kita hidup secara badani, tetapi sebenarnya kita sudah
mati secara rohani. Hal itu terjadi karena dosa-dosa kita dan karena kita
terus-menerus melanggar perintah-perintah Allah. 2 Karena pada waktu
itu kita selalu mengikuti kebiasaan-kebiasaan jahat dunia ini, dan juga
mengikuti kemauan si jahat— yaitu iblis, yang sekarang sedang memerin-
tah atas semua kuasa gelap di dalam dunia ini.* Dialah yang berkuasa
dalam kehidupan semua orang yang tidak mau taat kepada Allah. 3 Dulu
kita semua juga hidup seperti itu— dengan selalu berusaha memuaskan
keinginan-keinginan badani kita. Dan kita terbawa arus keinginan itu ke
sana kemari. Sama seperti orang-orang lain, kita juga pantas menanggung
kemarahan Allah.

4 Tetapi cara Allah mengasihani kita sangat luar biasa, dan Dia sangat
mengasihi kita! 5 Jadi padawaktu kitamasih dalamkeadaanmati secara ro-
hani 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 AllahmenghidupkanDia kembali dari kematian. Jadi sudah jelas
bahwa kita diselamatkan hanya karena kebaikan hati Allah! 6Dan karena
kita bersatu denganKristus Yesus, kita juga secara rohani diangkat ke surga

* 2:2 kuasa gelap … Secara harfiah, “penguasa udara” atau “penguasa angkasa raya.”
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bersamaKristus. Di sana secara rohani kita sudah duduk bersama Raja kita
Yesus. 7 Allah melakukan semua itu supaya pada masa yang akan datang,
Dia bisa membuktikan kepada kita bahwa Dia sangat baik hati kepada kita.
Kebaikan hati-Nyamemang luar biasa bagi kita yang sudah bersatu dengan
Kristus Yesus!

8Maksud saya adalah kita diselamatkan oleh karena kebaikan hati Allah.
Dan keselamatan itu kita terima hanya karena kita percaya penuh kepada
Kristus. Kita tidak bisa selamat karena usaha kita sendiri. Keselamatan itu
adalah pemberian Allah. 9 Jadi kita selamat bukan karena kita melakukan
perbuatan baik. Memang Allah yang sudah mengatur hal itu supaya tidak
ada seorang pun yang dapat membanggakan dirinya tentang keselamatan-
nya. 10Keselamatan kita adalah hasil karya Allah sendiri. Kita yang bersatu
dengan Kristus Yesus secara rohani diciptakan kembali menjadi manusia
baru. Dengan begitu kita dimampukan untukmelakukan 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 ten-

tangkeadaanmusebelummengenalKristus. Kalianmemangdisebut “orang
yang tidak bersunat” oleh orang Yahudi, karena mereka menyebut diri
mereka “orang bersunat.” Mereka bangga karena sudah mengikuti adat
sunat,walaupun ituhanya tandayangdilakukanoleh tanganmanusia pada
anggota tubuh laki-laki saja. Hal itu tidak bisamembuat hidupmu berubah.
12 Sebelum kalian mengenal Kristus, kalian tidak bisa berharap untuk
menjadi warga kerajaan Allah— yang sekarang secara rohani merupakan
umat Israel yang baru. Dan kalian sama sekali tidak ikut ambil bagian
dalam perjanjian-perjanjian Allah kepada umat-Nya. Jadi kalian hidup di
dunia ini tanpa harapan dan tanpa mengenal Allah. 13 Tetapi walaupun
dulu kalian sudah jauh sekali dari Dia, sekarang kalian sudah dibawa dekat
kepada-Nya. Karena sekarang kalian sudah bersatu dengan Kristus Yesus
dan sudah disucikanmelalui kurban darah Kristus.

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
memisahkankita selama ini. 15Waktuperdamaian itu dibuat, Kristus sudah
mencabut Hukum Taurat dan segala perintah serta peraturan hukum itu.
Artinya bahwa semua orang dari bangsa mana pun— kalau setiap mereka
sudah bersatu dengan Kristus, mereka seperti diciptakan menjadi bangsa
yang baru dan bangsa yang berdamai. 16 Jadi melalui kurban diri-Nya di
kayu salib, Kristus sudahmengakhiri permusuhanantara orangYahudi dan
orang yang bukan Yahudi. Dan kita semua menjadi seperti satu tubuh— di
mana setiap anggota tubuh berdamai dengan Allah. 17 Dan Kristus sudah
datang dan memberitakan perdamaian, baik kepada kalian orang yang
bukan Yahudi— yaitu seluruh bangsa yang dulu jauh dari Allah, maupun
kepada kami orang Yahudi— bangsa yang dulu lebih dekat kepada Allah.
18 Sekarang kita semua— melalui apa yang sudah Kristus buat bagi kita,
mempunyai hak untuk datang kepada Bapamelalui Roh Kudus yang ada di
dalam diri kita masing-masing.

19 Jadi kalian orang yang bukan Yahudi tidak dianggap lagi seperti pen-
datang yang tidak mempunyai hak apa pun. Tetapi sekarang kalian sudah
menjadi orang-orang yang disucikan oleh Allah, warga kerajaan Allah,
dan anggota keluarga Allah. 20 Kita semua menjadi seperti sebuah rumah
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yang dibangun di atas batu-batu fondasi yang besar— yangmelambangkan
para nabi dan rasul. Dan batu fondasi yang terutama† adalah Kristus
Yesus sendiri. 21 Saat kita masing-masing bersatu dengan Kristus, semua
bangunan itu menjadi semakin besar sampai menjadi Rumah yang kudus
bagi Allah. 22 Jadi kita yang berasal dari bangsa mana saja, sama-sama
dijadikan oleh Kristus menjadi tempat kediaman Allahmelalui Roh Kudus.

3
Paulus adalah rasul untuk orang yang bukan Yahudi

1 Saya Paulus sekarang ini dipenjarakan karena pelayanan saya kepada
Kristus Yesus— khususnya yang saya kerjakan untuk menolong kalian
orang yang bukan Yahudi. 2 Kalian pasti sudah mendengar tentang tugas
yang diberikan Allah kepada saya untuk menyampaikan kepada kalian
tentang kebaikan hati Allah. 3Hal itu juga termasuk berita yang langsung
disampaikan kepada saya ketika Allah memberitahukan rahasia rencana-
Nya kepada saya— seperti yang saya tuliskan secara singkat dalam surat
ini. 4 Dengan membacanya, kalian bisa mengerti apa yang sudah saya
pahami tentang rencana yang dulu Allah rahasiakan kepada manusia—
yaitu rahasia tentang Kristus. 5 Kepada orang yang hidup pada zaman
dulu, tidak pernah diberitahukan tentang hal itu. Tetapi sekarang Allah
melalui Roh-Nya sudahmenyatakan rahasia itu kepadautusan-utusan yang
sudah disucikan-Nya— yaitu rasul-rasul dan orang-orang yang menerima
kemampuan untuk bernubuat. 6 Dan inilah rahasia itu: Semua orang
yang percaya kepada Kabar Baik tentang Kristus Yesus— baik orang Yahudi
maupun orang yang bukan Yahudi, akan sama-sama mewarisi kerajaan
Allah. Keduanya menjadi seperti anggota-anggota dalam satu tubuh dan
sama-samamenerima semua yang Allah janjikan kepada umat-Nya.

7Melalui kuasa dan kebaikan hati Allah kepada saya, saya sudahmenjadi
hamba-Nya yang ditugaskan untukmemberitakanKabar Baik itu. 8Danhal
itu sungguh mengherankan, karena di antara umat yang sudah disucikan
oleh Allah, saya adalah orang yang paling hina. Tetapi Dia memberikan
tugas itu kepada saya hanya karena kebaikan hati-Nya. Dan tugas saya
adalah memberitakan kepada orang yang bukan Yahudi tentang berkat-
berkat rohani besar yang kita terima secara berlimpahmelalui Kristus. Ke-
limpahan berkat-Nya itu terlalu luar biasa untuk dijelaskan dengan bahasa
manusia. 9Dansayadipilihuntukmenyatakankepada semuaorang tentang
rencana Allah itu. Karena rencana itu sudah berabad-abad tersembunyi
dalamhati Allah, Pencipta segala sesuatu. 10Kehendak Allah adalah supaya
melalui kita—yaitu seluruhkesatuan jemaat-Nya, semuapenguasadi 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. 12 Karena kita yang percaya penuh kepada Kristus sudah
bersatu dengan Dia, maka kita merasa bebas dan tidak perlu takut lagi
datang kepada Allah dalam doa. 13 Jadi, saya minta kepada kalian supaya
jangan kecewa dan putus asa karena mendengar tentang apa yang saya
alami di penjara ini. Sebaliknya banggalah karena penderitaan saya ini
demi kepentingan kalian.

Doa Paulus supaya jemaat Efesusmengenal kasih Kristus

† 2:20 batu fondasi yang terutama Secara harfiah, “batu penjuru.”
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14 Oleh karena semua itu saya sujud berdoa kepada Bapa— 15 yaitu
kepada Dia yang menjadi Bapa kita semua, baik yang ada di bumi maupun
yang ada di surga. 16 Saya mohon, “Ya Allah Bapa, biarlah nama-Mu
dimuliakankarenaEngkaumenggunakankekuatan-Muyang tidak terbatas
untuk menguatkan setiap anggota jemaat di Efesus. Kuatkanlah hati dan
roh mereka masing-masing melalui Roh-Mu.” 17 Dan saya berdoa supaya
melalui keyakinan yang kalian miliki, Kristus hidup di dalam diri kalian
masing-masing, dan supaya kalian bertumbuh dalam kasih yang sudah
Allah tunjukkan kepada kita, dan biarlah kasih itu menjadi dasar untuk
kehidupan kalian. 18 Karena saya mau supaya kalian dan semua umat
Allah bisamengerti betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya
kasih Kristus kepada kita. 19Saya berdoa seperti ituwalaupun kasih Kristus
terlalu sulit untuk kita pahami. Tetapi kita berusaha mengerti kasih-Nya
itu, karena dengan demikian hidup kita dipenuhi dan dilengkapi dengan
kekuatan Allah sendiri.

20-21 Biarlah Allah— yang mampu melakukan jauh lebih besar dari apa
yang bisa kita minta atau pikirkan, selalu dimuliakan oleh kesatuan semua
jemaat-Nya. Muliakanlah Dia karena kuasa-Nya yang luar biasa yang
bekerja di dalam hidup kita masing-masing. Dan karena kita bersatu
dengan Kristus Yesus, muliakanlah Allah dari abad ke abad sampai selama-
lamanya! Amin!

4
Kesatuan tubuh Kristus

1 Jadi saya, sebagai orang yang dipenjarakan karena melayani TUHAN,
menasihati kalian masing-masing supaya hidup sesuai dengan panggi-
lanmu sebagai umatAllah. 2Teruslah rendahhati, lemah lembut, dan sabar.
Hendaklah kalian saling memaafkan dan saling mengasihi. 3 Kita sudah
dipersatukan dan hidup bersama-sama dengan damai karena kita semua
sudah menerima Roh Kudus. Oleh karena itu teruslah berusaha memeli-
hara kesatuan itu. 4 Setiap kita sudah menjadi anggota yang berbeda-beda
dalamsatu tubuh—yaitu tubuhKristus, dankitamempunyaiRohAllahyang
sama, dan Allah sudah memanggil kita untuk memiliki pengharapan yang
sama. 5Kita semua percaya kepada Penguasa yang sama, dan mempunyai
keyakinan yang sama, dan kita sudah dibaptis dalam nama Penguasa kita
itu. 6Dan bagi kita semua hanya ada satu Allah dan Bapa, yangmemerintah
di atas segala sesuatu, yang ada dimana-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 akan membuat malu semua orang yang memusuhi-Nya, karena
mereka sebagai tawanan perang dipaksa untuk mengikuti-Nya dari
belakang.

Lalu Dia akan memberikan berbagai hadiah kemenangan kepada
orang-orang yang berpihak kepada-Nya.”✡

9 Perhatikanlah bahwa ayat itu berkata, “Dia akan naik.” Maksudnya
Kristus sebelumnya perlu turun ke tempat yang paling rendah di bumi.
10Dan Dia yang sudah turun ke tempat tersebut sekarang sudah naik juga

✡ 4:8 Mzm. 68:18
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sampai ke tempat yang jauh lebih tinggi dari langit. Dia melakukan itu
supaya seluruh alam semesta ini dipenuhi dengan kehadiran-Nya.

11 Jadi Kristuslah yang memberikan kemampuan khusus yang berbeda
kepada setiap kita: Ada yang menerima kemampuan untuk menjadi rasul,
dan ada yang menerima kemampuan untuk menyampaikan pesan yang
diterima dari Roh Allah,* atau kemampuan untuk memberitakan Kabar
Baik tentang Yesus, atau kemampuan untuk menjadi gembala jemaat,
atau kemampuan untuk mengajar umat Allah. 12 Semua kemampuan itu
diberikan supaya kita bisamempersiapkan danmelengkapi umat Allah, su-
paya melalui pelayanan kita masing-masing tubuh Kristus bisa dikuatkan.
13 Pekerjaan itu harus terus berlangsung supaya kita semua semakin erat
bersatudi dalamkeyakinandanpengetahuankita tentangAnakAllah. Hen-
daklah kita semakin dewasa secara rohani, dan terus bertumbuh menjadi
seperti Kristus.

14 Jadi, jangan lagi kita seperti anak-anak, yang mudah terpengaruh dan
terbawa ke sana kemari oleh arus ajaran-ajaran baru. Karena ada banyak
guru palsu yang menyesatkan dengan ajaran licik yang sengaja dibuat
supaya kelihatan benar. 15Sebaliknyamarilah kita berpegang terus kepada
ajaran yang benar dan selalu saling mengasihi. Dengan begitu kita akan
semakinbertumbuhmenjadi sepertiKristusdalamsemuasifat-Nya. Berarti
kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus akan semakin menyerupai Dia
yang adalah Kepala atas kita. 16 Dialah yang mengatur supaya semua
anggotadisusundandisatukandengansempurna, supayakita seperti tubuh
yang bisa bergerak dan bertumbuh karena ada sendi-sendi dan anggota-
anggota tubuh yang lain. Ketika tiap-tiap anggota berfungsi dengan teratur,
kita seperti tubuh yang sehat, karena saling menguatkan dan saling men-
gasihi.

Cara hidup yang benar
17Di dalamnamaTuhanYesus saya peringatkan kalian: Jangan lagi hidup

seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Pikiran mereka sia-sia,
18 dan pengertian mereka masih gelap. Mereka jauh sekali dari cara hidup
yang dikehendaki Allah. Hal itu karena mereka tidak tahu apa-apa tentang
Allah, dan juga karena kekerasan hati mereka. 19Mereka tidak tahu malu.
Karena itu mereka memberi diri mereka sepenuhnya untuk melakukan
segala hal yang jahat, dan tidak pernahmerasa puas.

20 Tetapi bukan seperti itu cara hidup yang sudah kalian pelajari pada
waktu pertama kali kalian mengenal Kristus! 21 Tentu saja, kalian sudah
mendengar tentang Dia, dan belajar tentang persatuan dengan Dia, sesuai
dengan ajaran benar yang kita terima dari Dia. 22 Jadi setiap kalian sudah
diajar untuk meninggalkan sifat-sifat hidupmu yang lama. Hidup lama
itu harus dibuang seperti baju lama yang dibuang. Kelakuan lama itu
semakin buruk karena dipimpin oleh hawa nafsu yang gampang menipu
kita. 23Karena itu, biarlah hati dan pikiranmudiperbaharui oleh RohAllah.
24 Sebagaimana kamu memakai baju baru, begitulah hendaknya seluruh
hidupmu menjadi baru. Karena kamu sudah diciptakan menjadi manusia
baru yang semakin mencerminkan sifat-sifat Allah. Berarti kamu akan
sungguh-sungguh hidup suci dan benar di hadapan-Nya.

25 Jadi, karena kamu seperti sudah mengganti baju yang lama itu— yaitu
hidupmu yang lama, jangan lagi menipu sesamamu. “Katakan yang benar

* 4:11 menyampaikan pesan … Lihat catatan di 1Kor. 14.1.
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satu sama lain,”✡ karena kita masing-masing adalah anggota dari satu
tubuh. 26 Dan “apabila kamu menjadi marah, janganlah sampai kemara-
han itu membuat kamu berdosa.”✡ Berhentilah marah sebelum matahari
terbenam. 27Dalam hal itu, janganlah beri kesempatan kepada iblis untuk
mengalahkanmu. 28 Kalau dulu kamu pencuri, berarti kamu tidak boleh
lagimencuri. Dan kamuharus berusaha bekerja dengan tanganmu sendiri,
supaya kamumempunyai penghasilan sendiri dan sebagian dari penghasi-
lanmu itu bisa kamu bagikan kepada orang-orang yang berkekurangan.
29 Ketika kamu berbicara, janganlah sampai kata-kata kotor keluar dari
mulutmu, atau kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Tetapi bicaralah
seperlunya, supaya perkataanmumenolong, mendatangkan kebaikan, dan
menguatkan orang-orang yang mendengarnya. 30Dan jangan sampai cara
hidupmu membuat Roh Kudus bersedih hati. Karena Roh itu merupakan
bukti bahwa kamu adalah milik Allah, dan Roh Kudus juga menjamin
keselamatanmu pada hari terakhir. 31 Buanglah semua rasa sakit hati,
dendam, dan kemarahan dari hidupmu. Jangan bertengkar dan saling
menghina. Berhentilah melakukan segala macam kejahatan. 32 Tetapi
hendaklah kamu selalu baik hati dan saling mengasihi satu sama lain. Dan
saling memaafkan kesalahan antara satu dengan yang lain— seperti Allah
sudahmengampuni kamu karena bersatu dengan Kristus.

5
1 Jadi, oleh karena kamu adalah anak-anak Allah yang dikasihi-Nya,

hiduplah dengan benar dan bersih dari segala kesalahan— yaitu seperti
Allah sendiri. 2 Biarlah kalian saling mengasihi, sesuai dengan teladan
Kristus. Karena Dia sudahmengasihi kita sampai Diamemberikan diri-Nya
sendiri sebagai kurban demi kita. Persembahan-Nya itu sangat harum dan
menyenangkan hati Allah.

3 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. 5 Biarlah kalian mengetahui hal ini: Orang-
orang yang melakukan dosa percabulan, kejahatan, atau keserakahan,
tidak akan menjadi warga kerajaan Kristus dan Allah. Orang-orang yang
serakah sama saja dengan penyembah berhala, karena uang yang menjadi
tuhanmereka.

6 Janganlah ikut tertipu oleh ajaran sesat! Justru karena manusia
melakukan dosa-dosa tersebut, maka kemarahan Allah akan menimpa
semua orang yang tidak taat. 7 Oleh karena itu, janganlah kalian ikut
melakukan dosa-dosa itu sama seperti mereka. 8 Karena dahulu kalian
hidup di dalam kegelapan, tetapi sekarang kalian sudah masuk ke dalam
terang TUHAN. Jadi hiduplah sebagai warga Kerajaan Terang. 9 Karena
hidup di dalam terang Allah selalu menghasilkan semua perbuatan yang
baik, hidup yang benar, dan mengikuti ajaran benar. 10 Jadi berusaha-
lah mencari hal-hal yang membuat hati TUHAN senang. 11 Jangan lagi
kalian ikut melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang masih hidup
dalam kegelapan. Semua itu percuma saja. Melainkan hendaklah kalian
masing-masing hidup dan berbicara dengan cara yangmenyatakan bahwa
hidup dalam kegelapan itu adalah salah. 12 Karena hal-hal yang mereka
lakukan secara gelap dan rahasia itu, hanya dibicarakan saja sudah sangat
✡ 4:25 Zak. 8:16 ✡ 4:26 Mzm. 4:4
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memalukan. 13 Tetapi ketika perbuatan-perbuatan mereka yang gelap itu
dinyatakan dalam terang, maka segala perbuatan mereka ternyata salah.
14Karena perbuatan-perbuatan jahat menjadi kelihatan ketika ada terang.
Karena itulah peribahasa ini sering diucapkan,
“Bangunlah, kamu yang tidur

Bangkitlah dari antara orangmati,
dan Kristus akan bersinar atasmu.”

15 Jadi, berhati-hatilah dengan cara hidup kalian masing-masing. Jan-
gan hidup seperti orang bodoh, tetapi hiduplah seperti orang bijaksana.
16 Maksud saya adalah, supaya kamu menggunakan setiap kesempatan
untuk melakukan yang baik, karena zaman ini adalah zaman yang jahat.
17 Jadi janganlah hidup sembarangan, tetapi usahakanlah supaya kamu
mengetahui apa yang TUHAN mau untuk kamu lakukan. 18 Janganlah
hidupmu dikuasai oleh air anggur yang memabukkan, karena hal itu bisa
membuatkamubinasa. Tetapihendaklahhidupmudikuasai olehRohAllah.
19 Saling memberi dorongan satu sama lain dengan menyanyikan semua
jenis lagu pujian kepada TUHAN— baik itu dengan lagu dari Kitab Mazmur
atau Firman Allah dan lagu rohani yang lain. Hendaklah kamu selalu
bernyanyi dengan hati yang senang untuk memuji TUHAN. 20 Dan dalam
segala keadaan mengucap syukurlah selalu kepada Allah Bapa karena kita
sudah bersatu dengan Penguasa kita Kristus Yesus.

Nasihat kepada suami-istri
21Hendaklah kalian rendah hati dan bersedia untuk salingmenghormati

kemauan satu sama lain.* Lakukanlah itu karena kamu menghormati
Kristus.

22 Setiap istri, taatilah kemauan suamimu sendiri, sama seperti kamu
menaati kehendak TUHAN. 23Karena suami adalah kepala dari istri, sama
seperti Kristus adalah kepala dari seluruh jemaat Allah. Kita seperti tubuh
Kristusyang taatkepadakehendakKristus, yangsudahmenyelamatkankita
sebagai tubuh-Nya. 24 Jadi sebagaimana seluruh jemaat sebagai tubuh Kris-
tusmenaati kehendak-Nya, begitu jugalah istrimenaati kemauan suaminya
dalam segala hal.†

25 Hai suami, hendaklah kamu mengasihi istrimu sama seperti Kristus
sudah mengasihi kita— bahkan sampai Dia mempersembahkan diri-Nya
sebagai kurban demi semua jemaat, 26 supaya kita disucikan dan menjadi
milik-Nya yang istimewa. Juga kita disucikan melalui Firman Allah yang
sudah Yesus ajarkan. Firman Allah itu bagaikan air murni yang member-
sihkan kita.‡ 27 Karena itulah Kristus mati untuk kita: Supaya kita dalam
kesatuan jemaat-Nya dikhususkan bagi diri-Nya sendiri, sebagaimana seo-
rang pengantin laki-lakimengambil seorang pengantin perempuan sebagai
istrinya. Maksudnya adalah bahwa kita disucikan dan dimuliakan secara

* 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 halWaktu Paulusmengatakan hal ini kepada para istri, dia tidak bermaksud
bahwa istri harus melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Firman TUHAN kalau disuruh
oleh suami. Kita masih harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. ‡ 5:26 Ayat 26
Dalam acara pernikahan Yahudi, pengantin perempuan dimandikan dengan air sebelum memakai
baju pernikahan dan dibawa menghadap pengantin laki-laki. Kata ‘air’ dan ‘membersihkan’ juga
ditafsirkan sebagai kiasan pembaptisan. Jadi ayat ini bisa diterjemahkan, “supaya kita disucikan dan
menjadimilik-Nya yang istimewa. Juga kita dibersihkandandisucikan sesuai denganFirmanKristus
ketika kita dibaptis dengan air.”
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khusus untuk tinggal menetap bersama Dia— tanpa dosa, tanpa kesalahan,
atau tanpa noda apa pun. 28 Jadi demikianlah setiap suami harusmengasihi
istrinya sama seperti mengasihi tubuhnya sendiri. Karena waktu suami
mengasihi istrinya, hal itu sama seperti dia mengasihi dirinya sendiri.
29 Tidak ada orang yang pernah membenci tubuhnya sendiri. Setiap orang
memberi tubuhnya makan serta merawatnya. Dan itulah yang selalu
dilakukan oleh Kristus untuk jemaat-Nya, 30 karena kita adalah anggota-
anggota tubuh-Nya. 31Hal itu sesuai dengan yang tertulis dalam Kitab Suci,
“Dalam pernikahan, seorang laki-laki selalu meninggalkan ibu-bapaknya
dan dipersatukan dengan seorang calon istrinya— sehinggamereka berdua
menjadi satu.”✡ 32 Ajaran yang baru saja saya nyatakan ini artinya sangat
dalam. Maksud saya adalah bahwa salah satu arti dari tulisan itu adalah
tentang Kristus dan kesatuan seluruh jemaat-Nya. 33 Jadi inilah kesimpu-
lannya: Setiap suami harus mengasihi istrinya sama seperti dia mengasihi
dirinya sendiri, dan istri harus menaati suaminya.

6
Nasihat kepada anak-anak dan orang tua

1Anak-anak, taatilah orang tuamu. Kalau kamu sudah menjadi pengikut
Tuhan Yesus, sudah seharusnya kamumenaati mereka. 2 Ingatlah perintah
TUHAN ini: “Hormatilah ibu-bapakmu.” Perintah itu adalah perintah
pertama yang disertai dengan janji Allah, 3yaitu, “Hormatilah supaya kamu
mendapatkan kebaikan dan panjang umur di dunia ini.”✡

4Kepadasetiapbapak, janganlahmembuatanak-anakmusakithati, tetapi
besarkanlah mereka dengan didikan dan nasihat sesuai dengan kemauan
TUHAN.

Nasihat kepada para budak danmajikan
5Dankepada setiap orang yang dijual kepada orang lain untuk bekerja se-

bagai 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— baik
pada waktu mereka ada maupun pada waktu mereka tidak ada. Janganlah
hanya berpura-pura kerja. Karena Kristus sebenarnya Majikanmu! Jadi
hendaklah kamumelayani paramajikan duniawi dengan sepenuh hati dan
sesuai dengan kemauan Allah. 7Kerjakanlah tugasmu dengan senang hati,
karena sebenarnya yang sedang kamu layani adalah Tuhan Yesus— bukan
manusia. 8 Dan ingatlah bahwa Tuhan akan memberikan upah kepada
setiap orang yang melakukan kebaikan— baik kepada orang yang hidup
sebagai budakmaupun yang bukan budak.

✡ 5:31 Kej. 2:24 ✡ 6:3 Kel. 20:12; Ul. 5:16 * 6:5 budak tuannya Budak adalah seseorang yang
dijual kepada orang lain. Atas keputusan hakim, seseorang yang mempunyai hutang yang sangat
banyak bisa dijatuhkan hukuman menjadi budak ganti utangnya. Atau seorang bapak yang sangat
memerlukan dana bisa menjual anaknya menjadi budak. Atau penduduk negeri yang dikalahkan
dalamperangolehnegeri yang laindijual sebagaibudakkeorang-orangdinegeri lain. Seorangbudak
harus bekerja untuk tuannya. Dia tidak mempunyai hak apa pun, tidak menerima honor, dan tidak
bisa keluar dari perbudakan. Kalau lari dari perbudakan dan tertangkap, budak sering dihukum
mati. Hidup budak berada dalam tangan tuannya. Kalau tuannya adalah orang yang ramah, jujur,
dankaya,makakeadaanhidupuntukbudaknyabisa cukupbaik. Tetapi banyakmajikan tidak seperti
itu. Pada zaman Perjanjian Baru, ada juga beberapa macam perbudakan yang tidak sama dengan
yang sekarang disebut ‘hamba’, ‘pelayan’, atau ‘pembantu’ dalam bahasa Indonesia.
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9 Begitu juga setiap majikan: Hendaklah kamu bersikap baik terhadap
budak-budakmu. Jangan membuat mereka takut dengan selalu mengan-
cammereka. IngatlahbahwakamudanmerekamempunyaiPenguasayang
sama di surga, yangmenghakimi setiap orang dengan tidak pandangmuka.

Pakailah seluruh perlengkapan perang yang diberikan Allah
10 Sebagai pesan terakhir, hendaklah kalianmasing-masingmenjadi kuat

karena terus berharap sepenuhnya kepada kuasa Tuhan Yesus yang luar
biasa, dan jugakarenakalian sudahbersatudenganDia. 11Samaseperti seo-
rang tentaramemakai perlengkapan perangnya, kamupunharusmemakai
semua perlengkapan perang yang Allah berikan kepada kita. Dengan
begitu, kamu bisa menolak tipuan iblis. 12 Karena kita berperang bukan
melawan orang-orang yang di bumi ini. Tetapi kita berperang melawan
roh-roh jahat dan semua kuasa yangmemerintah roh-roh jahat itu. Mereka
itulah yang sekarang menguasai dunia yang gelap ini dari langit di atas.
13Karena itu kamu perlumemakai semua alat perang dari Allah itu, supaya
padawaktumusuh datangmenyerangmu, kamu tidak lari tetapi kamu bisa
melawannya dan tetap bertahan sampai perang berakhir.

14 Jadi, berdirilah teguh. Peganglah ajaran yang benar dari Allah. Karena
ajaranbenar itu seperti ikat pinggang yang akanmembuat kamu siapuntuk
bertindak. Jalanilah hidup yang benar.† Karena hidup benar itu seperti
bajubesi yangakanmelindungi kamudari seranganmusuh. 15Dan teruslah
berpegang kepada Kabar Baik tentang Kristus. Kabar itu menolong kamu
supaya kamu merasa tenang dalam perlindungan Allah. Teruslah berpe-
gang kepada kabar itu sama seperti seorang tentara selalumemakai sepatu
yang kuat, supaya kamu tetap berdiri teguh dalam peperangan. 16 Selain
itu, teruslah yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus. Karena keyakinanmu
itu seperti alat perang yang melindungi kamu dari semua anak panah
berapi yang dilepaskan oleh iblis kepada kita. 17 Yakinlah bahwa Allah
sudah menyelamatkan kamu, karena hal itu seperti topi perang bagimu.
Dan peganglah semua perkataan Allah seperti memegang pedang, karena
perkataan-Nya mempunyai kekuatan dari Roh Kudus. 18 Dalam segala
keadaan berdoalah selalu. Dan untuk semua hal yang kamu perlukan,
berharaplah sepenuhnya kepada Roh Kudus. Hendaklah kamu berjaga-
jaga untuk hal-hal yang perlu didoakan. Jangan menyerah! Dan berdoalah
terus-menerus untuk semua umat Allah.

19 Dan saya berharap kalian juga akan mendoakan saya. Mintalah
TUHAN memberikan hikmat kepada saya sehingga saya berbicara dengan
berani waktu saya menyampaikan Kabar Baik yang dulu dirahasiakan itu.
20Karena saya adalah utusan Allah untukmemberitakan tentang kerajaan-
Nya, walaupun saat ini saya dipenjarakan dan diikat dengan rantai besi.
Jadi berdoalah supaya saya menyampaikan berita dari Allah itu dengan
berani, sesuai dengan tugas saya.

Salam terakhir
21-22 Tikikus, saudara kita yang saya kasihi, sudah membawa surat ini

kepada kalian. Sebagai saudara kita dalam persatuan dengan Tuhan Yesus,
diamelayani Tuhan dengan setia sekali. Saya jugamengutus dia supaya dia
† 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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bisamenyampaikan berita tentang keadaan dan pekerjaan pelayanan saya,
supaya kalian bisa mengetahui tentang keadaan kami dan supaya dia bisa
menguatkan hati kalian.

23 Saudara-saudari, doa saya, Allah Bapa dan Penguasa kita Kristus Yesus
akan selalu menjaga kalian masing-masing supaya hidupmu tenang dalam
perlindunganTuhan, danDialahyangmembuat kalian supayakalian saling
mengasihi selalu dan terus berpegang kepada keyakinan kita. 24 Kepada
semua yangmengasihi Penguasa kita Kristus Yesus dengan kasih yang tidak
pernah padam, doa saya, Allah akan selalu baik hati kepada kalian.
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Surat Paulus kepada jemaat Filipi
1 Kepada yang kekasih saudara-saudari saya seiman di Filipi— yaitu se-

mua yang sudah disucikan oleh Allah karena bersatu dengan Kristus Yesus,
khususnya kepada semua penatua dan para pengerja jemaat.
Salam dari Paulus dan Timotius, hamba Kristus Yesus.
2Doa kami, Allah Bapa dan Penguasa kita Kristus Yesus akan selalu baik

hati kepada kalian masing-masing dan menjagamu supaya kamu hidup
dengan tenang dalam perlindungan Bapa dan Penguasa kita!

Doa Paulus
3 Setiap kali saya teringat mendoakan kalian, saya selalu bersyukur

kepada Allah yang saya layani. 4Dengan senang hati saya selalu berdoa un-
tuk kalian semua, 5 karena saya ingat bagaimana cara kalian bekerjasama
dengan saya dalam pemberitaan Kabar Baik tentang Kristus sejak kalian
percaya kepada berita itu sampai sekarang. 6Dan saya yakin bahwa Allah
yang sudah memulai pekerjaan rohani yang indah ini di dalam diri kalian
masing-masing, akanmeneruskannya sampaimenjadi sempurnapadahari
Kristus Yesus datang kembali.

7 Saya memang pantas berpikir seperti itu tentang kalian, karena saya
merasa kalian sudah mendapat tempat di dalam hati saya. Hal itu karena
kalian sudahmenjadi teman sekerja saya dalam tugas yang diberikan Allah
kepada saya. Tugas itu diberikan hanya karena kebaikan hati-Nya. Baik
pada waktu saya dipenjarakan maupun tidak dipenjarakan, tugas saya
adalah untuk membela danmempertahankan Kabar Baik dari Allah. 8Dan
Allah sendiri tahu bahwa saya benar-benar rindu kepada kalian semua
dengan perasaan kasih yang berasal dari Kristus Yesus.

9 Jadi inilah doa saya bagi kalian:
Saya berdoa supaya kasih kalian masing-masing semakin bertambah-

tambah,
dansupayakasihmudilengkapidengankebijaksanaandanpengertianyang

benar,
10 sehingga kamu bisa mengetahui jalanmana yang terbaik,
dan dengan demikian hidupmu menjadi sungguh-sungguh sempurna dan

bersih dari segala kesalahan pada hari kedatangan Kristus kembali.
11Dan saya berdoa supaya hidupmu yang benar di mata Allah akan meng-

hasilkan banyak hal yang baik— yaitu hal-hal yang dikerjakan lewat
kuasa Kristus Yesus untuk kemuliaan dan pujian bagi Allah.

Penderitaan Paulusmembuat Kabar Baik semakin tersebar
12 Saudara-saudari, saya mau kalian tahu bahwamelalui semuamasalah

dan penderitaan yang sedang saya alami, Kabar Baik tentang Kristus se-
makin tersebar, 13 sehingga semua orang di sini— khususnya para pengawal
istana Roma, sudah mengetahui dengan jelas bahwa saya dipenjarakan
karena saya pengikut Kristus. 14 Dan karena saya dipenjarakan, sebagian
besar saudara-saudari kita yang percaya kepada Tuhan Yesus semakin
berani memberitakan Kabar Baik tentang Dia.

15 Memang ada beberapa orang yang memberitakan tentang Kristus
karena iri hati kepada saya, atau karena mereka mau menjadi lebih
terkenal dari saya. Tetapi kebanyakan saudara-saudari seiman member-
itakan Kabar itu karena mereka sungguh-sungguh ingin menyenangkan
hati Tuhan Yesus. 16Mereka melakukan itu karena mereka juga mengasihi
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saya dan menyadari bahwa saya dipenjarakan karena kehendak Allah—
yaitu berjuang demimembela danmempertahankanKabar Baik dari Allah.
17 Tetapi beberapa orang lain masih memberitakan tentang Kristus demi
kepentingan diri mereka sendiri dan bukan dengan hati yang tulus ikhlas.
Setiap mereka berpikir, “Biar Paulus lebih susah lagi ketika dia mendengar
bahwa di sini sayamempunyai lebih banyak pengikut dari dia.”

18 Tetapi kalau mereka menyombongkan diri seperti itu, hal itu tidak
mengganggu saya! Karena yang penting bagi saya adalah berita tentang
Kristus tersebar luas— biarpun itu dilakukan dengan alasan yang murni
atau tidak. Jadi saya tetap bersukacita. Ya, saya akan terus bersukacita!
19 Karena melalui doa-doa kalian dan pertolongan dari Roh Kristus Yesus,
saya yakin bahwa pada akhirnya saya akan dibebaskan.

Tujuan hidup Paulus hanya untukmemuliakan Kristus
20Karena saya sungguh-sungguhmerindukandanmengharapkansupaya

saya tidak gagal dalammelaksanakan tugas saya dan tidakmenjadimalu di
hadapan Tuhan. Yang saya mau adalah supaya saya terus bersaksi dengan
penuh keberanian— sebagaimana saya sudah pernah bersaksi sebelumnya.
Dengan begitu, saya berharap bahwaKristus selalu dimuliakanmelalui apa
yang terjadi atas diri saya— baik hidup maupun mati. 21Karena bagi saya,
hidup ini hanyalah untukmemuliakan Kristus! Dan kalau sayamati, hal itu
hanyaakanmembawakeuntunganbagi saya—yaituhidupbersamaKristus.
22 Tetapi kalau saya masih hidup di dunia ini, saya akan terus berusaha
untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak lagi dalam pelayanan saya
kepada Tuhan Yesus. Jadi, kalau saya diberi izin untuk memilih, saya tidak
tahu apakah saya lebih senang hidup atau segera mati. 23Memang sangat
sulit bagi saya untuk memilih di antara keduanya! Secara pribadi lebih
baik kalau saya meninggalkan tubuh ini dan tinggal bersama Kristus. Ya,
karena hal itu jauh lebih baik bagi saya! 24 Tetapi mengingat kalian masih
membutuhkan saya, maka saya yakin bahwa saya masih perlu hidup lebih
lama di dunia ini. 25 Oleh karena saya yakin akan hal itu, maka saya
berpikir Tuhan akan mengizinkan saya hidup dan tinggal bersama kalian.
Dengan begitu saya akan menolong kalian untuk semakin bertumbuh dan
bersukacita karena keyakinan kita kepadaKristus— 26 sehingga padawaktu
saya datang kembali kepada kalian, tentu kalian akan sangat senang dan
bersyukur kepada Kristus Yesus!

Bersatulah dan terus hidup sebagai warga kerajaan Surga
27 Tetapi apa pun yang terjadi dengan saya, hal yang terpenting adalah

kalian tetap hidup sesuai dengan Kabar Baik tentang Kristus— yaitu den-
gan 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 berta-
han dan berjuang demi keyakinan kita kepada Kabar Baik. 28 Janganlah
takut kepada orang-orang yang menentang kalian. Hal itu akan membuk-
tikan kepada mereka bahwa mereka akan dibinasakan, sedangkan Allah
sendiri akan menyelamatkan kita. 29 Karena kebaikan hati Allah, Dia
memilih kalian— bukan saja untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga
untuk menderita demi kemuliaan-Nya! 30 Dan penderitaan yang sedang
kalianalami sama seperti penderitaanyang sayaalami— seperti yang sudah
pernah kalian saksikan, dan kalian sendiri juga mendengar bahwa saya
masihmenderita sampai sekarang.
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2
Bersatulah dan salingmemperhatikan

1 Jadi karena semua itu, Saudara-saudariku, pikirkanlah hal-hal yang kita
alami bersama karena kita bersatu dengan Kristus! Dia selalu menguatkan
dan menghibur kita, karena Dia mengasihi kita. Dan kita menikmati
persaudaraan karena Roh Kudus tinggal di dalam diri kita masing-masing.
Karena itulah kita saling memperhatikan dan saling mengasihi. Nah,
berdasarkan semua itu, 2 saya mendorong kalian untuk membuat saya se-
makin bersukacita waktu sayamendengar bahwa kalian hidup seia sekata,
dan terus memiliki kasih yang sama antara yang satu dengan yang lain,
dan bekerjasama dengan sehati sepikiran. 3 Apa saja yang kalian masing-
masing lakukan, tidak boleh mementingkan kepentinganmu sendiri atau
menonjolkan dirimu. Tetapi utamakanlah kepentingan setiap saudara
seimandaripada kepentinganmu sendiri dan tetap rendahhati. 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.
LaluDiamengambil kedudukan yang paling hina sebagai hambauntuk
melayani kita,

dan datang ke dunia ini sebagai manusia biasa.
Dan dalam keadaan sebagai manusia,

8 Dia lebih lagi merendahkan diri-Nya untuk taat kepada kehendak
Allah,

hingga Dia menyerahkan tubuh-Nya sampai mati—
bahkan sampai mati disalibkan.

9 Oleh karena itulah Allah sudah mengangkat Dia ke tempat yang paling
terhormat,

danmeninggikan Yesus di atas segala penguasa yang lain!*
10Allahmelakukan hal itu supaya setiap orang—

baik yangadadi surga, di bumi,maupunyangadadi dalamduniaorang
mati,

akan berlutut menyembah Yesus.
11Dan setiap orang† akan mengaku bahwa Kristus Yesus adalah Penguasa

mereka.
Dengan begitu Allah Bapa juga akan turut dimuliakan.
Jadilah umat yang dikehendaki Allah

12 Karena itu saudara-saudari yang saya kasihi, sebagaimana kalian
selalu taat kepada saya, maka sekarang saya mendorong kalian untuk
berusaha hidup sesuai dengan apa yang pantas bagi orang yang sudah
diselamatkan oleh Allah— dengan takut dan hormat kepada-Nya. Jangan
lakukan itu hanya pada waktu saya ada bersama kalian, tetapi lebih baik
* 2:9 meninggikan Yesus … Frasa ini secara harfiah, “memberikan kepada-Nya nama di atas segala
nama.” ‘Memberikan nama atas’ digunakan dengan arti memberi kedudukan tertinggi kepada
Kristus Yesus. † 2:11 setiap orang Secara harfiah, “setiap lidah.” Lidah di sini menggambarkan
seluruh kepribadian orang. Artinya di sini bukan hanya lidah yangmengaku, tetapi hati dan pikiran
juga ikut mengaku.
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lagi kalau kalian melakukannya pada waktu saya tidak bersama kalian.
13 Karena Allah-lah yang memberi keinginan bahkan kemampuan kepada
kita masing-masing untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati-
Nya.

14 Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tanpa
bertengkar. 15-16 Dengan begitu kalian layak disebut anak-anak Allah,
karena kalian hidup murni dan tidak ternoda serta bersih dari segala
kesalahan— walaupun kalian berada di antara orang-orang sesat dan
berhati busuk. Dan karena kalian memberitahukan kepada mereka
ajaran yang memberi hidup, hendaklah kalian bersinar di antara mereka
seperti bintang-bintang yang bersinar di dalam dunia yang gelap. Dengan
demikian, saya akan sangat bersukacita waktu Kristus datang kembali,
karena akan terbukti bahwa usaha dan perjuangan saya tidak sia-sia.

17 Kalian percaya penuh kepada-Nya sehingga kalian mengurbankan
hidup kalian untukmelayani Allah. Jadi sekalipun saya harusmemberikan
darahku sendiri bersama kurban kalian— maksudnya kalau saya juga di-
bunuh karena terus berjuang mempertahankan keyakinan kita tentang
Kristus,‡ saya tetap senang! Dan saya mau supaya kalian turut merasakan
sukacita itu bersama saya. 18Ya, biar kalian ikut senang dan penuh sukacita
bersama saya!

Berita tentang Timotius dan Epafroditus
19 Saya berharap supaya Tuhan Yesus akan segera membuka jalan

mengutus Timotius kepada kalian. Karena saya akan sangat bersukacita
pada waktu dia kembali lagi dengan membawa berita tentang kalian.
20 Karena saya tidak mempunyai teman sekerja yang lain yang seperti
Timotius— yang sehati dengan saya dan sungguh-sungguh memikirkan
keperluan kalian. 21 Karena orang-orang lain lebih memikirkan kepentin-
gan diri mereka sendiri, dan kurang memperhatikan pelayanan pekerjaan
Kristus Yesus. 22 Dan kalian pun sudah tahu sifat Timotius bahwa dia
sudah melayani bersama saya dalam pemberitaan Kabar Baik— seperti
seorang anakmembantu bapaknya. 23Karena itu saya berharap bisa segera
mengutus Timotius kepada kalian pada saat saya tahu lebih lanjut tentang
kasus saya. 24 Dan saya yakin Tuhan akan menolong saya, supaya saya
sendiri pun segera datang kepada kalian.

25Tetapi sayamerasa perlumengutus Epafroditus kembali kepada kalian.
Dia adalah saudara seiman saya yangbaik, teman sekerja dan seperjuangan
dalam melayani pekerjaan Tuhan. Memang dulu kalian mengutus dia
untuk mengurus keperluan saya di dalam penjara ini. 26Tetapi alasan saya
mengutus dia kembali karena dia sendiri rindu sekali bertemu kembali
dengan kalian semua. Dia merasa kuatir karena dia sudah mengetahui
bahwa kalian sudah tahu dia sakit keras. 27 Memang dia pernah sakit
parah dan hampir mati, tetapi Allah berbelas kasihan kepada dia dan
menolong dia. Allah bukan saja kasihan kepada dia, tetapi kepada saya
‡ 2:17 memberikan darahku … Frasa ini menerjemahkan satu kata yang terjemahannya “curahkan
air anggur sebagai persembahan.” Sesuai dengan Hukum Taurat, persembahan binatang hampir
selalu dilengkapi dengan tepung terigu yang dicampur denganminyak zaitun dan kira-kira dua liter
air anggur— yang dicurahkan sedikit demi sedikit sampai habis di atas daging kurban yang sedang
dibakar di atas mezbah. Lihat Kel. 29:38-41; Bil. 15:1-12. Paulus tidak bermaksud bahwa darahnya
benar-benar menjadi persembahan. Tetapi dengan cara ini dia menggambarkan bahwa dia rela
dibunuh dengan cara yang mengerikan demi kepentingan mereka— yaitu mempertahankan Kabar
Baik yangmereka sudah percayai. Bandingkan 2Tim. 4:6.
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juga— sehingga saya sangat terhibur. 28 Jadi saya senang bisa mengutus
dia kembali kepada kalian. Dengan begitu kalian akan senang melihat dia
kembali, dan saya tidak perlu lagi kuatir tentang kesehatannya. 29 Jadi
sambutlah dia dengan penuh sukacita sebagai saudara yang juga sudah
bersatu dengan Tuhan Yesus. Dan hormatilah orang-orang yang seperti dia,
30 karena dia hampir mati dalam tugas melayani pekerjaan Kristus. Dia
relamati untukmemenuhi tugas yang kalian berikan ketikamengutus dia—
yaitu untukmengurus keperluan saya selama dipenjarakan di sini.

3
Mengenal Kristus jauh lebih berarti dari segala apa pun

1 Akhirnya Saudara-saudari yang saya kasihi, bersukacitalah karena
bersatu dengan Tuhan Yesus! Saya tidak bosan-bosanmengulangi apa yang
sudah saya tuliskan sebelumnya. Bahkan sayamenegaskan hal bersukacita
itu supaya secara rohani kalian aman.

2Hati-hatilah terhadap guru-guru palsu! Mereka seperti anjing! Menurut
mereka adat sunat Yahudi wajib untuk setiap laki-laki. Tetapi sebenarnya
mereka adalah penjahat yang hanya mau memotong kulit alat kelaminmu
saja! 3 Tetapi kita sudah menerima sunat yang sejati— yaitu sunat hati!*
Buktinya kita menyembah Allah melalui Roh-Nya dan kita hanya bangga
dengan apa yang Kristus Yesus kerjakan untuk menyelamatkan kita. Dan
kita tidak bergantung pada upacara yang dilakukan dengan tangan manu-
sia pada tubuh laki-laki atau peraturan-peraturan jasmani yang lain.

4 Kalau guru-guru palsu itu merasa bahwa mereka bisa bergantung
kepadahal-hal jasmani seperti itu, atau statusmerekadalamagamaYahudi,
maka saya lebih pantas lagi berbangga atas hal seperti itu! 5 Saya disunat
waktu berumur satu minggu.† Saya adalah keturunan Israel dari suku
Benyamin. Saya orang Ibrani dan orang tua saya juga orang Ibrani. Saya
juga anggota kelompok Farisi, jadi jelaslah bahwa saya sangat menaati
semua Hukum Taurat. 6 Dan saya begitu semangat berjuang memperta-
hankan agama Yahudi sehingga saya menganiaya orang-orang yang per-
caya kepada Yesus. Pada waktu itu semua orang Yahudi bersaksi bahwa
saya hidup benar dan tanpa noda sesuai dengan Hukum Taurat.

7 Memang dulu saya bangga dan merasa beruntung karena semuanya
itu. Tetapi sekarang sayamenganggap semua hal itu tidak berguna, karena
sekarang saya hanya berbangga atas apa yang sudah Kristus kerjakan!
8 Bukan hanya itu saja! Bahkan saya menganggap segala sesuatu tidak
ada artinya kalau dibandingkan dengan apa yang saya miliki sekarang—
yaitu mengenal Penguasa saya Kristus Yesus! Karena Kristus, semua yang
dulu saya banggakan sekarang saya anggap tidak ada artinya dan sama saja
dengan sampah. Mengenal Kristus jauh lebih berarti! 9 Jadi saya hanya
ingin terus bersatu dengan Dia. Saya dibenarkan di hadapan Allah bukan
karena hasil usaha saya dalam menaati Hukum Taurat, melainkan hanya
karena Kristus! Ya, saya percaya penuh atas apa yang Kristus kerjakan, dan
lewat percaya itu saja saya dibenarkan di hadapan Allah. 10Maka sekarang
saya hanya rindukanmengenal Kristus dan kuasa yangmenghidupkan Dia
dari kematian. Dan saya rindu ikut menderita dalam rangka melayani

* 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.



Filipi 3:11 641 Filipi 4:3

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 tahubahwa sayabelummencapai tujuan itu, tetapi
mata saya hanya tertuju untuk mencapai sasaran ini saja: Saya melupakan
semua hal yang sudah lewat dan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai
apa yang ada di depan saya. 14 Sama seperti saya ikut lomba lari, mata
saya tetap tertuju kepada sasaran— yaitu hadiah kemenangan yang sudah
disiapkan bagi saya di surga! Dan memang kita yang bersatu dengan
Kristus Yesus sudah dipanggil oleh Allah untuk mencapai sasaran surgawi
itu. 15 Jadi hendaklah kita semua yang sudahmenjadi dewasa secara rohani
mempunyai tujuan dan sasaran seperti saya. Dan kalau ada di antara
kalian yang tidak setuju dengan ajaran ini, maka Allah akan memberikan
pengertian dan memimpin kalian masing-masing ke jalan yang benar.
16Yang penting kita masing-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 yanghidupnya seperti teladan kami.
18 Saya berkata begitu karena ada hal yang sangat menyedihkan hati saya:
Seperti yang sudah pernah saya katakan berulang kali kepada kalian,
sekali lagi saya ingatkan bahwa sekarang banyak orang yangmengakui diri
mereka sebagai pengikut Kristus, tetapi hidup mereka bertolak belakang
dengan apa yang Kristus perbuat melalui kayu salib-Nya! 19 Cara hidup
yang seperti itu akan membawa mereka ke dalam kebinasaan. Mereka
hanya memikirkan hal-hal duniawi saja dan tidak melayani Allah. Hidup
mereka hanya untuk memuaskan keinginan diri sendiri saja. Dan mereka
melakukan segala macam hal yang memalukan— bahkan mereka bangga
atas semua hal itu. 20 Tetapi kita sudah menjadi warga negara kerajaan
surga! Dan kita sangatmerindukan saatnya Penguasa dan Juruselamat kita
Kristus Yesus datang kembali dari sana. 21 Dan dengan memakai kuasa-
Nya yang luar biasa, Dia akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi
serupadengan tubuh-Nyayangmulia. Kuasa-Nyayang luarbiasa itu adalah
kuasa yang terus Dia gunakan untukmenaklukkan segala sesuatu di bawah
pemerintahan-Nya.

4
Nasihat terakhir

1 Oleh karena itu Saudara-Saudari yang saya kasihi dan saya rindukan,
saya minta supaya kalian masing-masing terus bersatu dengan Tuhan
Yesus! Berdirilah teguh, karena kalianlah sukacita saya dan hasil kerja
pelayanan saya yang sangat saya banggakan!

2 Saya mohon kepada kedua saudari kita— Eyodia dan Sintike, supaya
sehati sepikiran karena sudah bersatu dengan Tuhan. 3 Saya minta kepada
teman sekerja saya yang setia— yaitu pemimpin jemaat,* supaya kamu

* 4:3 teman sekerja … Paulus menggunakan kata yang bisa diterjemahkan “teman sekerja,” atau
pernah juga dianggap nama orang, Sizigus. Kata itu adalah tunggal, dan kemungkinan besar orang
yang dia maksud adalah pemimpin atau penatua jemaat.
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menolong kedua saudari kita itu. Karena saya ingat bagaimana mereka
berdua melayani dan berjuang bersama saya, Klemens, dan saudara-
saudari yang lain dalam pemberitaan Kabar Baik. Nama-nama mereka
pasti ada dalam buku kehidupan!†

4 Bersukacitalah selalu karena sudah bersatu dengan Tuhan! Ya, saya
ulangi: Teruslah bersukacita!

5 Biarlah melalui hidup kalian masing-masing nyata bahwa kamu selalu
lemah-lembut. Tuhan Yesus akan segera datang! 6 Janganlah kuatir tentang
apa pun, tetapi berdoalah untuk segala sesuatu. Sampaikanlah permo-
honanmu kepada Allah dalam doa dan jangan lupa bersyukur. 7 Dengan
demikian, ketenangan dalam perlindungan Allah yang kita terima karena
bersatu dengan Kristus Yesus akan menjadi seperti pengawal, yang akan
selalu menjaga hati dan pikiranmu. Ketenangan yang diberikan Allah itu
melebihi segala pengertianmanusia!

8AkhirnyaSaudara-saudari, arahkanlahpikiranmukepadaajaran-ajaran
yang benar dan hal apa pun yang patut dipuji— yaitu semua hal yang baik,
hal-hal yangmemimpin kepada hidup yang benar dan yang terhormat, dan
hal-hal yang murni, indah, dan yang menyenangkan. 9 Dan lakukanlah
semua ajaran yang sudah kamu terima dari saya— baik melalui perkataan
saya maupun perbuatan saya. Dengan demikian Allah— yang adalah sum-
ber ketenangan hati kita, akanmenyertai kamu.

Ucapan terima kasih dari Paulus kepada jemaat di Filipi
10Tuhanmemberikan sukacita yang luar biasa kepada saya karena terny-

ata kalianmasihmengingat saya yang dipenjarakan di sini denganmengir-
imkan bantuan lagi. Memang kalian selalu peduli dengan keadaan saya,
tetapi biasanya kalian tidak mempunyai kesempatan untuk membantu.
11 Saya mengatakan hal itu bukan karena saya masih merasa kekurangan,
karena saya sudah terlatih untuk memuaskan diri dalam segala keadaan.
12 Jadi saya tahu bagaimana memuaskan diri— baik ketika hidup dalam
kekurangan maupun dalam kelebihan. Karena saya sudah menemukan
rahasia bagaimana caranya bisa merasa puas dalam segala keadaan— baik
kenyangmaupun lapar, baik kayamaupunmiskin. 13Sayabisamenghadapi
segala keadaan karena Kristus yang selalumemberi kekuatan kepada saya!
14Walaupun begitu, saya senang dan berterimakasih bahwa kalian sudah
menolong saya dalam kesusahan yang saya alami sekarang ini.

15 Memang kalian tahu bahwa waktu pertama kali saya meninggalkan
kalian di Makedonia untuk memberitakan Kabar Baik di tempat lain, tidak
ada jemaat lain yang terlibat penuh— yaitu yang sungguh-sungguhmenjadi
sahabat sekerja saya, dan yangmenerima 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 men-
gatakan hal itu bukan untuk mencari bantuan lagi dari kalian! Tetapi saya
mau supaya setiap kalian diberkati secara berlimpah-limpah karena kalian
menabung harta di surga. 18 Semua kebutuhan saya sudah terpenuhi—
bahkan saya mempunyai lebih dari yang saya butuhkan, karena Epafrodi-
tus sudah membawa bantuan kalian kepada saya. Bagi Allah, pemberian
† 4:3 buku kehidupan adalah buku Allah yang isinya adalah semua nama orang yang sudah dipilih
Allah untuk masuk dalam kehidupan yang selama-lamanya (Why. 3:5; 21:27). Karena cara Paulus
menyebut “nama-nama mereka dalam buku kehidupan,” kemungkinan besar beberapa dari antara
mereka— khususnya Klemens, sudahmeninggal dunia.
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kalian itu merupakan suatu persembahan yang harum, dan Dia sudah
menerima persembahan itu dan berkenan atasnya. 19 Allah yang saya
layani akan membalasnya dengan mencukupi segala kebutuhanmu juga,
karena Dia akan melimpahkan segala kekayaan rohani— yaitu kemuliaan
surgawi, kepada kita yang bersatu dengan Kristus Yesus. 20Kemuliaan bagi
Allah dan Bapa kita untuk selama-lamanya! Amin!

21 Sampaikanlah salam saya kepada semua saudara-saudari di sana—
yaitu semuayangsudahdisucikanolehAllahkarenabersatudenganKristus
Yesus. Saudara-saudara yang bersama saya juga mengirim salam kepada
kalian. 22Dan semua saudara-saudari kita di sini— yang sama seperti kalian
sudah disucikan oleh Allah, juga mengirim salam kepada kalian, terutama
mereka yang bertugas di dalam istana raja agung.

23Doa saya, Penguasa kita Kristus Yesus akan selalu baik hati dan meny-
ertai kalianmasing-masing.
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Surat Paulus kepada jemaat Kolose
1-2 Kepada yang kekasih saudara-saudari saya seiman yang tinggal di

Kolose— yaitu kalian yang sudah disucikan oleh Allah karena bersatu den-
gan Kristus Yesus dan setia kepada-Nya:
Dari kami, Paulus dan saudara kita, Timotius. Karena kehendak Allah,

saya Paulus menjadi rasul Kristus Yesus.
Doa saya, Allah Bapa kita akan selalu baik hati kepada kalian masing-

masing dan menjagamu supaya kamu hidup dengan tenang dalam
perlindungan-Nya.

Paulus bersyukur dalam doa untuk saudara-saudari seiman di Kolose
3 Waktu kami berdoa, kami sangat bersyukur tentang kalian kepada

Allah— yaitu Bapa dari Penguasa kita Kristus Yesus. 4 Kami bersyukur
karena kami sudah mendengar bahwa kalian terus percaya penuh kepada
Kristus Yesus dan juga sangat mengasihi semua saudara kita— yaitu kita
semua yang sudah disucikan oleh Dia. 5 Dan kalian terus percaya dan
saling mengasihi karena yakin bahwa kita pasti akan menerima apa yang
sudah Allah sediakan untuk kita di surga. Kalian sudah belajar tentang
itu di dalam Kabar Baik— yaitu ajaran yang benar tentang Yesus 6 yang
sudah disampaikan kepada kalian. Dari berita itu kita mengenal dengan
benar bahwaAllah sangat baik hati kepada kita. Kabar Baik itu juga sedang
disampaikan ke semua daerah di dunia. Dan seperti yang terjadi di antara
kalian, semakin banyak orang menjadi percaya dan cara hidup mereka
diubahkan. 7 Yang mengajar berita itu kepada kalian adalah Epafras.
Memang dia adalah sahabat kami dalam pelayanan Kristus. Dan dengan
setia dia bekerja sebagai wakil kami di daerah kalian. 8 Pada waktu dia
tibadi sini, diamenyampaikankepadakamibahwakaliansangatmengasihi
kami dan semua umat Allah dengan kasih yang berasal dari Roh Kudus.

9 Karena itu, sejak kami mendengar tentang kalian, kami tidak berhenti
berdoa untuk kalian.
Kami selalumemohon supaya Allahmembuat kalianmenjadi orang yang
sangat bijaksana— supaya melalui Roh-Nya kalian bisa mengerti cara
hidupyang sesuai dengankemauan-Nya. 10Denganbegitu kalian akan se-
lalu hidup sebagaimilik TuhanYesus, danDia akan senangdengan semua
yang kalian lakukan. Artinya kalian akan terus berbuat segala macam
hal yang baik dan terus maju dalam hal mengenal Allah. 11 Kami juga
berdoa supaya Allah menguatkan kalian dengan kuasa-Nya yang sangat
luar biasa— sehingga kalian pantang menyerah dan tidak putus asa pada
waktu kalian mengalami kesusahan. Dan dalam keadaan bagaimana
pun juga, kami berdoa supaya kalian terus bersukacita 12 dan bersyukur
kepada Allah Bapa.
Dialah yang sudah mengangkat kita sebagai milik kepunyaan-Nya

sendiri— sehingga kita berhak tinggal selama-lamanya dalam terang Allah
yangmulia danmenerima semua yangDia janjikan kepada kita yang sudah
disucikan-Nya. 13 Dan Allah sudah melepaskan kita dari kerajaan kuasa
gelap dan menjadikan kita warga dalam kerajaan Anak-Nya yang sangat
dikasihi-Nya. 14 Semua itu terjadi karena Yesus sudah mengampuni kita
denganmembayar semua utang dosa kita.

Kristus yang terutama dalam segala sesuatu
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15Kristus Yesus mencerminkan semua sifat Allah.
Walaupunmanusia tidak bisa melihat Allah,

tetapi kita bisa mengenal Dia melalui Anak-Nya.
Kristus adalah yang Terutama* di atas semua yang diciptakan.

16Karenamelalui Dia, Allah sudahmenciptakan segala sesuatu yang ada,
baik di dunia maupun di semua tingkat surga,†

baik hal-hal yang bisa dilihat
dan yang tidak bisa dilihat olehmatamanusia,

termasuk semua penguasa rohani yang besar dan yang kecil,
dan semua kerajaan di dunia.

Allahmenciptakan semua itumelalui Dia,
dan supaya Anak-Nya itu menjadi Raja atas semuanya itu.

17Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu diciptakan.
Dan Dialah yang mengatur supaya semua yang diciptakan-Nya masih
tetap berlangsung.

18 Jadi Yesus juga kepala atas semua orang yang percaya penuh kepada-
Nya—

yaitu kita yang berfungsi sebagai tubuh-Nya di dunia ini.
Dia jugalah sumber hidup bagi kita,

dan Dialah yang pertama sekali‡ mempunyai hidup yang selama-
lamanya sesudah kematian.

Ini sesuai rencana Allah Bapa—
supaya Anak-Nyamenjadi yang terutama dalam segala hal.

19Karena Bapa-Nya sendiri yangmenghendaki danmemutuskan supaya—
ketika Anak-Nya menjadi manusia, Dia terus mempunyai semua sifat
Allah.

20DanAllahmerencanakanhal itu supayamelalui Yesus, semuayang sudah
diciptakan-Nya—

baik yang ada di bumimaupun yang ada di surga,
menjadi berdamai kembali dengan Allah Bapa.

Perdamaian itu terjadi hanyamelalui darah Anak-Nya—
yaitu Dia yang berlumuran darah waktu disalibkan.

21Memang, sebelum kita mengenal Yesus, hidup kita jauh dari Allah dan
kita selalu memusuhi Dia di dalam pikiran dan perbuatan kita yang jahat.
22 Tetapi sekarang, Yesus sudah menjadi Pengantara— sehingga kita sudah
berdamai dengan Allah. Hal itu terjadi waktu Dia— dalam keadaan sebagai
manusia, mati disalibkan untuk menggantikan setiap kita. Jadi di hadapan
Allah kita sudah disucikan dan bersih tanpa noda— seperti tidak pernah
berbuat dosa. 23Hal itu benar tentang kita, asal kita terus percaya kepada
* 1:15 Terutama Secara harfiah, “Anak Sulung.” Yesus sering disebut ‘Anak Sulung’ dalam Firman
Allah karena anak sulung dalam kebudayaan Yahudi mempunyai peran khusus. Anak laki-laki yang
sulung mewarisi segala sesuatu dari bapaknya dan menjadi pemimpin atas adik-adiknya. Berarti
Yesus yang pertama sekali mempunyai hidup yang selama-lamanya sesudah kematian (Kol. 1:18;
Why. 1:5), yang Terutama di atas semua yang diciptakan (Mzm. 89:28; Kol. 1:15; Ibr. 1:6), Penguasa
di atas semua anak-anak lain yang diangkat Allah (Rom. 8:29; Ibr. 2:10-14), dan Yang merupakan
jaminan bahwa semua pengikut Kristus akan dihidupkan kembali dari kematian (1Kor. 15:20).
† 1:16 semua tingkat surga Secara harfiah dalam bahasa Yunani, “surga-surga.” Kata itu jamak,
sehingga bisa diterjemahkan “tingkat-tingkat langit.” Dalam pandangan dunia pada zaman Paulus,
merekabayangkanbahwaada tiga sampai tujuh tingkat langit atau surga. Pertamaadalahudaradan
langit di dunia— yang kita sebut atmosfir, dan di atas itu adalah tempat yang dikuasai oleh roh-roh
penguasayang jahat, dandi atas ituadabeberapa tingkat lagi, sampai tingkat yangpalingatas sebagai
tempat tinggal Allah. ‡ 1:18 pertama sekali Secara harfiah, “Anak Sulung.” Lihat catatanpada ayat
15.
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Kabar Baik yang sekarang sudah disampaikan kepada kalian. Itulah dasar
atas semua yang kita harapkan. Janganlah kalian berpindah dari dasar itu.
Bertahanlah, karena berita itu sudah disebarkan ke semua daerah di dunia
ini. Juga saya, Paulus, sudah ditugaskan untukmengabarkan berita itu.

Pekerjaan Paulus untuk semua pengikut Kristus
24 Sekarang ini, saya senang karena saya tahu bahwa penderitaan yang

sedang saya alami di dalam penjara ini sebenarnya demi kepentingan
kalian dan semua pengikut Kristus. Kita masing-masing adalah seperti
bagian-bagian tubuh Kristus di dunia ini. Jadi kalau salah satu bagian
menderita, itu berarti Kristus sendiri turutmenderita. Samahalnya dengan
saya. Saya sudah dipilih oleh Dia untuk menderita di penjara ini untuk
menguatkan semua orang yang percaya. 25 Jadi sesuai dengan rencana
Allah, saya menjadi pelayan untuk kalian semua, dan tugas saya adalah
untuk menyampaikan berita Allah dengan selengkapnya kepada semua
orang— khususnya kepada kalian yang bukan orang Yahudi.§ 26 Berita itu
sama sekali tidak diketahui oleh siapapun sejak permulaan dunia, karena
Allahmerahasiakannya. Tetapi sekarang, berita itu dinyatakan kepada kita
yang sudah disucikan oleh Yesus. 27Berita Allah itu sangat menyenangkan
dan sangat indah untuk semua orang— termasuk kalian yang bukan orang
Yahudi. Dan inilah intinya: Biarlah Kristus hidup di dalam hatimu! Karena
Roh Yesus berada di dalam hati kita, kita semakin yakin* bahwa kita akan
masuk ke dalam kemuliaan Allah di surga. 28 Karena itulah kami yang
sudahmenjadi rasul Yesus terusmemberitakanKabarBaik! Kami berusaha
memakai semua kebijaksanaan yang sudah Allah berikan untuk menasi-
hati 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 lebihpercayakepadaYesusdan salingmengasihi lebih
sungguh-sungguh, sehingga kalian semakin bersatu. Dengan demikian
kalian akan lebih mengerti dan yakin bahwa rencana keselamatan yang
Allah nyatakan kepada kita adalah berkat yang sangat luar biasa! Dasar
rencana itu adalah untuk mengenal Raja kita sendiri— yaitu Kristus Yesus!
3 Dia seperti kunci yang membuka pikiran kita untuk semua hal yang
duludirahasiakankepadamanusia—yaitukebijaksanaanAllahyang sangat
indah sekali tentang rencana keselamatan-Nya.

4 Saya mengatakan itu supaya kalian jangan mengikuti ajaran sesat,
walaupun ajaran itu disampaikan dengan cara yang kelihatannya seperti
bijaksana. 5Walaupun saya tidak bersama kalian, tetapi hati dan pikiran
saya bersama kalian. Dan saya akan selalu senang waktu saya mendengar
bahwa kalian hidup dengan teratur, dan masih terus kuat dalam hal per-
caya penuh kepada Kristus.

§ 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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Kita berusaha supaya tetap hidup bersatu dengan Yesus
6 Oleh karena kalian masing-masing sudah menerima Kristus Yesus se-

bagai Penguasamu, teruslah hidup bersatu dengan Dia. 7 Sadarlah bahwa
kamu sudah bersatu dengan Yesus— sama seperti ranting bersatu dengan
pohonnya. Jadikanlah Dia dasar hidupmu. Teruslah percaya penuh kepada
Dia tanpa goyah— seperti yang diajarkan oleh Epafras kepada kalian. Dan
ingatlah untuk selalu bersyukur kepada Allah.

8 Berjaga-jagalah supaya kalian tidak dipengaruhi oleh siapa pun untuk
mengikuti ajaran sesat. Berhati-hatilah terhadaporang yangmaumengajar
kalian tentang hal-hal yang mereka anggap sebagai ajaran yang dalam,
padahal itu sebenarnya hanya pikiran manusia saja. Jangan ikut tertipu
olehmereka, karena sebenarnya ajaranmereka berasal dari para penguasa
gelap yang memerintah di dunia ini— bukan dari Kristus. 9 Ingatlah bahwa
Allah sendiri selalu hidup sepenuhnya dalam diri Yesus. Begitu juga waktu
Yesus hidup di dunia ini dengan tubuh manusia biasa. 10 Dan ingatlah
bahwakalian yang sudahbersatu denganYesus sudahdilengkapi olehDia—
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 den-
gan sunat badani, tetapi sunat secara rohani. Arti dari sunat secara ro-
hani adalah kita sudah dibebaskan dari perbudakan kepada keinginan-
keinginan badani kita yang jahat.✡ 12 Dan hal bersatu dengan Yesus itu
ditunjukkan ketika kita dibaptis. Dalam baptisan, hidup kita yang lama
seperti sudah mati, dan kita seperti sudah dikuburkan bersama Yesus.
Lalu secara rohani kita dihidupkan kembali bersama Dia. Hidup baru
yang kita alami ini terjadi karena kita percaya bahwa Allah— yang sudah
menghidupkan Yesus kembali dari kematian, berkuasa juga dalam hidup
kita.

13-14Artinya bahwa keadaan kita yang dulu—walaupun kitamasih berna-
pas, tetapi mati secara rohani karena dosa-dosa kita. Hati kita belum
disunat. Artinya kita masih diperbudak oleh bermacam-macam keinginan
badani kita yang jahat. Setiap pelanggaran kita terhadap hukum Allah
sudah dicatat dalam buku dosa kita di hadapan Allah. Dan dosa itulah
yangmemisahkankita dari Allah. Tetapi sekarangAllah sudahmemakukan
buku dosa itu pada kayu salib Yesus. Catatan itu sudah dihapuskan dan
tidak lagi memisahkan kita dari Allah. Artinya kita sudah diampuni dari
semua dosa kita. Lalu Allah menghidupkan kita kembali bersama Yesus.
15 Jadi melalui salib-Nya, dengan cara yang sangat terbuka, Allah sudah
mengalahkan semua penguasa gelap danmenghancurkan kuasamereka.

Kita yang bersatu dengan Yesus tidak bergantung kepada aturan-aturan
agama

16 Jadi, kita tidak bolehmengikuti orang yangmengajar seperti ini, “Allah
akan menghukum kalian kalau tidak ikut merayakan hari besar itu, atau
perayaan bulan baru ini,* atau Hari Sabat dan hari-hari besar lain agama
Yahudi.” Orang seperti itu juga maumemaksakan kita untuk berpuasa dan
mengikuti peraturan lain tentang makanan dan minuman. 17 Acara dan
peraturan lama seperti itu merupakan sifat agama yang sementara, yang
hanya diwajibkan pada zaman sebelum Kristus datang. Hal-hal itu hanya
bayanganhubunganyang sudahkita terimakarenabersatudenganKristus.
18 Waspadalah! Jangan kalian mengikuti orang yang mengajak kalian

✡ 2:11 Rom. 6; Gal. 5:16-25; Kol. 3:5 * 2:16 bulan baru Hari pertama bulan Yahudi.
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untuk tunduk dan menyembah kepada malaikat-malaikat—† seperti yang
mereka lakukan. Ataumereka akan berkata, “Kalau kalian tidakmengikuti
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 yang
diperlukan, supaya kita saling bersatu dan bertumbuh bersama seperti
yang Allah inginkan.

20 Ingatlah bahwa kita yang bersatu dengan Kristus sudah menganggap
diri kita mati disalibkan bersama dengan Dia. Artinya kita juga sudah
dibebaskan dari hal-hal duniawi, termasuk semua ikatan roh-roh yang
berkuasa di dunia ini. Kalau begitu kenapa kalian masih hidup seperti
masih terikat dengan hal-hal duniawi?! 21 Buktinya kalian masih berpikir
bahwa ajaran yang seperti ini kita harus jalankan,
“Janganmakanmakanan ini sedikit pun!”
“Jangan pegang benda ini!”
“Jangan sentuh benda itu!”
22 Aturan-aturan seperti itu tidak penting, karena hanya tentang hal-hal
yang sementara saja di dunia ini. Contohnya makanan: Sesudah dimakan,
sudah tidak ada lagi. Dan semua aturan seperti itu hanya perintah dan
ajaran manusia. 23 Dan orang-orang yang mengajarkan aturan-aturan
seperti itu mungkin kelihatannya bijaksana, karena mereka mengajar at-
uran yang merendahkan diri dengan menyiksa diri sendiri. Tetapi agama
seperti ituhanyaagamabuatanmanusia saja. Danmengikuti aturan-aturan
seperti itu tidak sanggup menolong kita untuk mengendalikan bermacam-
macam keinginan jahat yang berasal dari diri kita.

3
Hidup baru karena sudah bersatu dengan Kristus

1Seperti yang sudahsayakatakan tadi,✡kitamenganggapdiri kitabersatu
dengan tubuh Kristus waktu Dia hidup kembali dari kematian dan naik
ke surga. Oleh karena itu, mari kita berpikir seperti ini, “Saya hanya
merindukan surga saja— di mana Kristus Yesus duduk di sebelah kanan
Allah!” 2 Jadi biarlah hati dan pikiran kita tertuju ke surga, jangan ke dunia
ini. 3Karenadidunia ini, hidupkita tidak lagi seperti sebelumkitamengenal
Yesus. Tetapi kita sudah mati terhadap cara hidup yang seperti itu. Dan
roh kita sudah bersama Kristus Yesus di surga— di mana Dia hidup bersatu
dengan Allah. 4 Sumber hidup kita yang sebenarnya adalah Kristus. Jadi
pada waktu Allahmemperlihatkan Raja kita kepada semua orang, kita juga
akan ikut diperlihatkan bersama Dia di dalam cahaya terang kemuliaan-
Nya!

5 Karena itu biarlah kita meyakinkan diri kita masing-masing seperti
ini, “Setiap anggota tubuh saya sudah mati terhadap bermacam-macam
keinginan duniawi—
† 2:18 menyembah kepada malaikat-malaikat Pada waktu itu ada orang-orang yang mengajar
pengikut-pengikut Kristus supaya menyembah kepada malaikat-malaikat berdasarkan cerita don-
gengorangYahudi, ilmurahasia yangpopulerpadazaman itu, danberdasarkanpenglihatanmereka.
✡ 3:1 Kol. 2:6-20, dan khususnya ayat 12
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seperti keinginan untuk berzina,
dosa-dosa seks yang lain,
hawa nafsu,
keinginan untuk berbuat kejahatan yang lain,
dan keinginan untukmempunyai banyak uang.”
Keinginan untuk mempunyai banyak uang adalah sama seperti menyem-
bah patung berhala, karena kamu sudah menjadi hamba uang. 6 Hal-hal
jahat itu membuat Allah marah, maka Dia akan segera membinasakan
semua orang di dunia ini yang tidak mau taat kepada-Nya. 7Dan kita tidak
boleh lupa bahwa dulu kita pun hidup seperti mereka!

8 Tetapi sekarang, marilah kita masing-masing membuang semua sifat
hidup lama yang ada dalam diri kita seperti
marah,
benci danmenjelekkan orang lain,
serta ucapan yang kotor.
9 Dan kita sebagai saudara-saudari seiman tidak boleh saling menipu.
Karena kita sudahmembuang sifat hidup lama seperti itu— seperti seorang
yang membuang pakaiannya yang rusak. 10 Sekarang kita sudah diberikan
pakaian yang baru— yaitu hidup yang baru, yang semakin hari berubah
supaya lebih mencerminkan sifat-sifat Yesus sendiri. Allah Pencipta yang
menjadikan hal ini di dalam diri kita, karena kita sudah mengenal Dia
melalui Yesus. 11Oleh karena itu, kita tidak lagi merasa ada perbedaan an-
tara orang Yahudi— bangsa yang bersunat, dan orang yang bukan Yahudi—
bangsa-bangsa yang tidak bersunat. Dan kita tidak lagi membeda-bedakan
asal usul orang— baik bangsa asing atau bangsa yang jahat, maupun orang
berkedudukan tinggi ataurendahsebagaibudak. Tetapihal yang terpenting
bagi kita adalahbahwakita semua sudahmenjadi satuumat karenabersatu
dengan Kristus!

Hidup baru bersama orang lain
12Oleh karena itu Saudara-saudari, biarlah sifat-sifat ini menjadi seperti

pakaian baru untuk kita yang sudah dipilih, dikasihi, dan disucikan oleh
Allah sebagai umat-Nya sendiri:
saling mengasihani dalam kesusahan,
selalu murah hati,
rendah hati,
lemah lembut,
dan sabar terhadap orang lain.
13 Janganlah kita melihat kelemahan saudara-saudari kita seiman, tetapi
hendaklah kita saling memaafkan— kalau ada yang melakukan kesalahan.
Ingatlah bahwa Allah sudah terlebih dahulu mengampuni dosa-dosa kita,
jadi demikianlah kita juga wajib saling memaafkan. 14 Tetapi sifat yang
paling penting dari semua ini adalah saling mengasihi. Hendaklah kasih
sebagai tali pengikat yang mempersatukan kita dengan sempurna. 15Dan
biarlah ketenangan dalam perlindungan Kristus menguasai hati dan piki-
ranmu. Karena untuk itulah Allah sudah memanggil kita menjadi anggota
dari satu tubuh— yaitu tubuhKristus, supayakita hidupbersatudan tenang.
Danmarilah kita selalu bersyukur kepada-Nya.

16Biarlahajaran tentangKristus terusmemimpindanbertumbuhdengan
subur di dalamhatimu, supaya kalian salingmengajar danmenasihati den-
gan bijaksana. Salah satu cara untuk melakukan hal itu adalah nyanyikan-
lah nyanyian yang berdasarkan Kitab Mazmur, dan lagu pujian lain, serta
lagu yang diberikan oleh RohAllah. Biarlah hatimu selalu dipenuhi dengan
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rasa syukur kepada Allah. 17 Dan semua yang kita katakan dan lakukan,
hendaklah kita perbuat seperti kitamewakili Tuhan Yesus di dunia ini. Dan
melalui Dia hendaklah kita terus bersyukur kepada Allah Bapa!

Hidup baru di antara keluarga
18 Saya mendorong setiap istri untuk mengikuti kemauan suaminya,

karena itulah cara hidup yang sesuai bagi kita yang bersatu dengan Tuhan
Yesus.

19 Setiap suami wajib mengasihi istrinya, dan tidak bolehmenyakiti dia.*
20 Juga anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itu

sangat menyenangkan hati Tuhan.
21 Dan bapa-bapa, janganlah membuat anak-anakmu sakit hati. Kalau

melakukanseperti itu,mereka tidakakanbersemangatuntukhidupdengan
baik.

Hidup baru antara tuan dengan budak
22Setiap 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 yangmaumenyenangkanmanusia saja.
Tetapi taatilahdia dengan sepenuhhati, karenakamu takut dan taat kepada
Tuhan Yesus. 23 Apa saja yang kamu kerjakan untuk tuanmu, lakukanlah
dengan sepenuh hati. Karena kamu sebenarnya sedang melayani Tuhan—
bukanmanusia! 24 Ingatlah bahwa Tuhanlah yang akanmemberikan upah
kepadamu— yaitu waktu Dia memberikan apa yang sudah Dia janjikan
kepada kita yang diangkat sebagai anak-anak-Nya. Jangan lupa bahwa
kamu sebenarnya hamba Kristus yang sedang bekerja bagi-Nya! 25 Tetapi
Tuhan akanmenghukum setiap orang yangmelakukanhal yang tidak jujur.
Dan Tuhan tidak pandangmuka!

4
1 Setiap kalian yang mempunyai budak, perlakukanlah mereka dengan

jujur dan benar. Kamu sebagai tuan tidak boleh lupa akan Tuanmu yang di
surga!

Dorongan Paulus untuk semua pengikut Kristus
2 Berjuanglah terus dengan doa. Berjaga-jagalah selalu untuk memper-

hatikan hal-hal yang perlu didoakan, dan selalu bersyukur kepada Allah.
3 Ingatlah bahwa saya dipenjarakan sekarang karena saya memberitakan
Kabar Baik tentang Kristus— yang sudah Allah nyatakan kepada kita. Oleh
karena itu berdoalah juga supaya Allah terusmemberi kesempatan kepada
kamiuntukmenyampaikanberita itu. 4Khususnyaberdoa supaya sayabisa
menyampaikannya dengan jelas, karena itulah tanggung jawab yang sudah
Allah berikan kepada saya.

5Pikirkanlahdenganbijaksana tentangbagaimanahidupdiantaraorang-
orang yang belum percaya kepada Yesus, dan gunakanlah setiap kesem-
patan yang diberikan supaya Dia dimuliakan. 6 Bicaralah selalu den-
gan ramah dan manis didengar. Dengan demikian kalian akan belajar
bagaimanamenjawab setiap pertanyaanmereka dengan bijaksana apabila
merekamenanyakan sesuatu tentang Raja kita.

Berita tentang orang-orang yang bersama Paulus

* 3:19 tidak boleh menyakiti dia Frasa ini dalam bahasa Yunani bisa juga berarti, “jangan simpan
dendam terhadap istrimu.”
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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 hambaKristus, dan dia setiamenolong 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 memberitahukan tentang
keadaankamidi sini, dan supayadiamenguatkanhati kalian. 9Bersamadia
saya juga sudahmengutus saudara kita yang terkasih Onesimus. Onesimus
berasal dari jemaat kalian, dan dia sangat setia kepada Yesus. Dua saudara
kita itu akanmenceritakan tentang semua yang sedang terjadi di sini.

10 Aristarkus— yang juga dipenjarakan bersama saya di penjara ini,
mengirim salam kepada kalian. Dan Markus— saudara sepupu Barnabas,
juga mengirim salam. Saya sudah mengirim berita kepada kalian tentang
Markus. Kalau dia datang, saya harap kalian menerima dia dengan baik.
11 Yustus— yang dulu dipanggil Yesus, juga mengirim salam kepada kalian.
Sama seperti saya, ketiga saudara seiman itu juga orang Yahudi.* Hanya
mereka bertigalah yang sekarang bertugas bersama saya sehingga semakin
banyak orang menjadi warga kerajaan Allah. Betapa terhiburnya saya
karenamereka!

12Epafras— yang dari jemaat kalian, jugamengirim salam kepada kalian.
Dia juga bertugas sebagai hamba Kristus Yesus. Dia selalu bergumul dalam
doa untuk kalian— supaya kalian bertahan dan menjadi dewasa dalam hal
mengikut Yesus, dan supaya kalian menjadi yakin sekali tentang semua
yang Allah kehendaki untuk kalian. 13 Saya bersaksi kepada kalian bahwa
dia sungguh-sungguh bergumul untuk kalian— termasuk untuk saudara-
saudari seiman yang ada di Laodikia dan di Hierapolis. 14 Lukas— yaitu
dokter yang kita kasihi, dan Demas jugamengirim salam kepada kalian.

15 Sampaikan salam kami kepada saudara-saudari seiman kita di
Laodikia. Kami juga mengirim salam kepada Nimfa dan jemaat yang biasa
berkumpul di rumahnya. 16 Sesudah surat ini dibacakan kepada jemaat
kalian, tolong kirim lagi ke Laodikia— supaya mereka juga membacanya.
Dan saya harap kalian juga membaca surat yang sudah saya tulis kepada
jemaat di Laodikia.† 17 Dan saya minta kalian menyampaikan kepada
Arkipus, “Perhatikanlah baik-baik supaya kamumenyelesaikan tugas yang
diberikan kepadamu karena kamu bersatu dengan Tuhan Yesus.”

18 Saya Paulus yang menulis kata salam ini dengan tangan saya sendiri:
Salam dari saya! Jangan lupa mendoakan saya yang terikat dengan rantai
besi di dalam penjara ini! Doa saya, Allah akan selalu baik hati kepada
kalianmasing-masing.

* 4:11 orang Yahudi Secara harfiah, “orang-orang yang bersunat.” † 4:16 surat … kepada jemaat
di Laodikia Menurut pendapat banyak penafsir, kemungkinan besar surat Paulus kepada Filemon
adalah surat yang dimaksudkan.
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Surat Paulus yang pertama kepada jemaat
Tesalonika

1Kepada yang kekasih saudara-saudari saya seiman di Tesalonika— yaitu
kalian yang sudah bersatu dengan Allah Bapa dan Penguasa kita Kristus
Yesus:
Salam dari Paulus, Silas, dan Timotius.
Doa saya, Allah Bapa kita akan selalu baik hati kepada kalian masing-

masing dan menjagamu supaya kamu hidup dengan tenang dalam
perlindungan-Nya.

Teladan jemaat Tesalonika dalam percaya penuh kepada Kristus
2 Setiap kali kami mengingat kalian di dalam doa kami, kami selalu

mengucap syukur kepada Allah karena kalian semua. 3 Khususnya kami
selalu bersyukur kepada Allah Bapa karena kami teringat akan apa yang
sudah kalian lakukan karena percaya penuh kepada Kristus, dan karena
perbuatan kasih kalian, dan juga bahwa kalian sangat berharap akan ke-
datangan Tuhan kita Kristus Yesus. Pengharapan itulah yang menguatkan
kalian sehingga bisa bertahan dalam penderitaan.

4Saudara-saudari yangAllah kasihi, kami tahu bahwaDia sudahmemilih
kalian masing-masing untuk menjadi milik-Nya sendiri. 5 Sebab ketika
kami datang membawa Kabar Baik tentang Kristus, kamu tidak menerima
kabar itu sebagai kabar biasa saja, melainkan sebagai Firman Allah yang
berkuasa. Dan Roh Kudus memberikan keyakinan penuh kepada kalian
bahwa kabar itu benar. Kalian juga tentu masih ingat bagaimana hidup
kami jugamenjadi kesaksian di antara kalian bahwa kabar itu benar. 6Dan
kami tahu bahwa Allahmemilih kalianmasing-masing karena kamu sudah
mengikuti teladan kami dan teladan Tuhan Yesus sendiri. Maksud saya,
ketika orang-orang lain banyak menyusahkan kamu karena kamu percaya
penuhkepadaYesus, kamu terusmenerimaajarankami itudengansukacita
dari Roh Kudus.

7 Dengan demikian, kalian sudah menjadi teladan bagi semua orang
percaya yang berada di provinsi Makedonia dan Akaya. 8 Karena melalui
kalian berita keselamatan yang dari Tuhan itu sudah tersebar. Bukan saja
di kedua provinsi tersebut, tetapi di semua tempat yang kami kunjungi,
keyakinan kalian kepada Allah sudah terdengar. Oleh karena itu saya,
Silas, dan Timotius, tidak perlu lagi menceritakan tentang kalian kepada
mereka. 9 Justru merekalah yang lebih dulu menceritakan kepada kami
bagaimana cara kalian menerima kami dengan baik ketika kami bersama
kalian, dan bagaimana kalian berhenti menyembah berhala dan berbalik
untukmelayani Allah yang satu-satunya— yaitu Allah yang hidup dan yang
benar. 10 Dan mereka juga menceritakan bagaimana kalian menantikan
kedatangan Anak Allah dari surga— yaitu Yesus yang sudah dihidupkan-
Nya kembali dari kematian. Yesus itulah yang akan menyelamatkan kita
dari kemarahan Allah yang segera akan dinyatakan pada waktu Allah
menghukum orang-orang berdosa di dunia ini.

2
Pekerjaan Paulus di Tesalonika

1 Saudara-saudari, kalian sendiri sudah tahu bahwa ternyata kunjungan
kami kepada kalian di Tesalonika bukan sesuatu yang sia-sia. 2Kalian juga
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sudah tahu bahwa sebelum kami datang, kami dihina dan dianiaya ketika
kamimemberitakanKabar Baik dari Allah di Filipi. Walaupun begitu, Allah
membuat kami tetap berani untuk memberitakan Kabar Baik yang sama
kepada kalian, biarpun orang-orang di kotamu ada juga yang menentang
kami dengan keras. 3 Jadi kalian bisa melihat bahwa kamimengajak kalian
untukpercaya kepadaKabarBaik itu bukankarena alasan yang tidakbenar
atau tidak murni, dan juga bukan untuk menipu kalian. 4 Tetapi seba-
liknya, kami berbicara sebagai orang yang dianggap layak oleh Allah dan
yang dipercayakan sebagai utusan-Nya. Jadi kami berbicara bukan untuk
menyenangkan hati manusia, tetapi untuk menyenangkan hati Allah yang
menguji isi hati setiap kami. 5Kalian sudahmelihat dan Allah jugamenjadi
saksi bahwa ini adalah benar: Kami tidak pernah berusahamempengaruhi
kalian dengan kata-kata manis, dan kami tidak pernah mengajar kalian
dengan alasan untuk mendapatkan uang. 6 Dan juga kami tidak pernah
melayani untuk mencari pujian dari manusia— baik dari kalian maupun
dari orang lain.

7 Memang sebagai rasul Kristus, kami berhak menyuruh kalian untuk
menunjukkan rasa hormat kepada kami. Tetapi kami tidak mau membe-
bani kalian. Melainkan pada waktu kami berada di antara kalian, kami
memperlakukan kalian dengan lemah lembut,* sama seperti seorang ibu
yang merawat anak-anaknya. 8 Kami sangat mengasihi kalian, sehingga
kami bukan hanya rela untukmembagikan Kabar Baik dari Allah— bahkan
diri kami sepenuhnya kami serahkan untuk menolong kalian. 9 Saudara-
saudari, tentu kalian masih ingat bagaimana kami bekerja keras siang
dan malam untuk memenuhi keperluan kami sendiri. Kami melakukan
itu supaya kami tidak menjadi beban bagi kalian selama kami bersama
kalian. 10 Kalian adalah saksi— juga Allah sendiri, bahwa kami hidup
suci, benar, dan tanpa kesalahan di hadapan kalian yang percaya kepada
Kristus. 11Kalian tahu bahwa kami hidup di antara kalian masing-masing
sama seperti seorang bapak hidup bersama anaknya sendiri— 12 yaitu,
menasihati, menghibur, dan mengajak kamu supaya kamu hidup baik di
hadapan Allah yang sudah memanggilmu masuk ke dalam kerajaan-Nya
danmenikmati kemuliaan-Nya.

13 Hal ini juga yang membuat kami tidak henti-hentinya bersyukur
kepada Allah!— yaitu, waktu kalian mendengar berita keselamatan itu
dari kami, kalian masing-masing menerimanya sebagai Firman Allah, dan
bukan sebagai perkataan manusia. Dan tanggapanmu itu sungguh benar,
karena Firman Allah hidup dan berkuasa di dalam diri kita masing-masing
yang percaya kepada Kristus. 14 Saudara-saudari terbukti sebagai orang
percaya, karena kalian terpaksa mengikuti teladan saudara-saudarimu di
Yudea— yaitumereka yang bersamamu bersatu dengan Kristus Yesus. Para
anggota jemaat di Yudeamengalami siksaan berat dari orang-orang Yahudi
yang tidak percaya— sebagaimana yang kalian alami juga di sana oleh
bangsa kalian sendiri. 15 Orang Yahudi itu sudah membunuh para nabi
dan Tuhan Yesus, lalu mereka menganiaya saudara-saudari kita, sampai
sebagian terpaksa melarikan diri dari Yudea. Mereka menyakiti hati Allah
dan memusuhi semua orang. 16 Cara mereka memusuhi semua orang
adalah dengan berusaha menghentikan kami untuk menyampaikan berita
keselamatan kepada kalian yang bukan orang Yahudi. Mereka tidak mau
kalian menjadi selamat! Dengan demikian mereka terus-menerus menam-

* 2:7 tetapi … lembut Dalam beberapa salinan Yunani dikatakan “tetapi kami seperti bayi.”
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bahdosamereka sampai sudahmelewati batas. Olehkarena ituAllah sudah
mulai menimpakan kemarahan-Nya kepadamereka.

Paulus ingin kembali mengunjungi Tesalonika
17 Saudara-saudari, untuk sementara waktu dalam keadaan yang sangat

terpaksa, secara badani kami terpisah dari kalian. Tetapi kerinduan hati
kami selalu ingin kembali kepada kalian. Karena itu, kami sudah lama
berusaha dengan sungguh-sungguh untuk bisa bertemu dengan kalian
lagi. 18 Itulah kerinduan kami. Terlebih saya— Paulus, sudah berusaha
berkali-kali untuk bisa mengunjungi kalian. Tetapi iblis terus menghalangi
kami. 19 Jangan heran tentang kerinduan kamimengunjungi kalian, karena
kalianlah kebanggaan dan sukacita kami! Itulah yang akan kami rasakan
ketika Tuhan kita Kristus Yesus datang kembali. Saat itu kami akanmerasa
bangga sekali berdiri di hadapan-Nya bersama kalian yang adalah hasil
kerja pelayanan kami. 20 Sungguh, kalianlah kebanggaan dan sukacita
kami!

3
1-2 Ketika kerinduan kami bertiga* untuk bertemu dengan kalian tidak

bisa ditahan lagi, akhirnya kami memutuskan untuk mengutus saudara
kita seiman— Timotius, untuk datang kembali kepada kalian. (Dia adalah
teman sekerja kami dalam pelayanan memberitakan Kabar Baik tentang
Kristus.) Jadi, sementara kami berdua tetap tinggal di kota Atena, dialah
yang kami utus untuk menguatkan dan memberi dorongan kepada kalian
supayakalian teruspercayapenuhkepadaYesus. 3Sebabkami tidak ingindi
antara kalian ada yang putus asa oleh karena kesusahan dan penganiayaan
yang kita alami sekarang ini. Karena kalian sendiri sudah tahu bahwa
sebenarnya Allah yang mengizinkan kita untuk mengalami hal-hal yang
sukar itu. 4 Memang ketika kami bersama kalian, kami sudah pernah
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 kalianmasing-masing
masih terus percaya penuh kepada Yesus. Saya kuatir jangan sampai iblis—
Si Pencoba, berusaha mencobai kalian sehingga semua kerja keras kami di
antara kalianmenjadi sia-sia.

6Tetapi sekarang Timotius sudah kembali denganmembawa berita yang
sangat menyenangkan bahwa kalian masih terus percaya penuh kepada
Kristus dan terus saling mengasihi. Dia menceritakan kepada kami bahwa
kalian selalu ingat dan sayang kepada kami, dan rindu bertemu lagi dengan
kami— sama seperti kami juga rindubertemudengankalian. 7 Jadi Saudara-
saudari, di dalam semua penderitaan dan kesukaran yang sedang kami
alami, sekarang kami merasa terhibur karena kami tahu bahwa kalian
masih berpegang pada keyakinan kalian kepada Yesus. 8 Sekarang hidup
kami benar-benar disegarkan kembali karena kalian masih tetap teguh
bersatu dengan Tuhan Yesus. 9 Kami sungguh sangat bersyukur kepada
Allah karena kalian! Bahkan ketika kami berdoa kepada-Nya dan men-
doakankalian, hati kami selalu dipenuhi sukacita. 10Siang danmalamkami
sungguh-sungguh berdoa supaya kami bisa melihat kalian lagi, dan supaya
kami bolehmengajarkan hal-hal yang kalian perlukan sehingga keyakinan
kalianmasing-masing semakin dikuatkan.
* 3:1-2 kamibertigaSecaraharfiah, “kami.” MenurutKis. 17, padawaktu ituPaulusbersamadengan
Timotius dan Silas.
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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. 13 Dan juga kami
meminta Tuhan kita Yesus untuk menguatkan hati kalian supaya menjadi
suci— tanpa noda dan tanpa kesalahan di hadapan Allah Bapa kita pada
waktu Yesus datang kembali bersama semua umat yang disucikan-Nya.

4
Cara hidup yang berkenan di hadapan Allah

1 Selanjutnya Saudara-saudari, oleh karena kita bersatu dengan Tuhan
Yesus, sekali lagi kami sangat mendorong setiap kalian hidup seperti
yang sudah pernah kami ajarkan kepada kalian— yaitu dengan cara yang
berkenan kepada Allah. Kamu memang sedang hidup berkenan kepada
Allah, tetapi kami mendorong supaya kamu terus berusaha lebih sungguh-
sungguh lagi hidup sesuai ajaran kami itu. 2Tentu kamumasih ingat ajaran
yang sebagai utusan Tuhan Yesus sudah kami sampaikan kepadamu—
3 yaitu, Allah mau supaya kita hidup semakin suci dan menjauhkan diri
dari dosa percabulan. 4Allah juga mau supaya setiap kita tahu bagaimana
caranya menguasai diri sendiri— khususnya menguasai keinginan hawa
nafsu supaya kita terus hidup suci, dan hidup dengan cara yang terhormat
di hadapan semua orang.* 5 Jadi janganlah biarkan hawa nafsumu men-
guasai dirimu— seperti cara hidup orang-orang yang tidakmengenal 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 akan menghukum
setiap orang yang berbuat cabul seperti itu. 7Karena Allah memanggil kita
untuk hidup suci— bukan untuk hidup dalam percabulan. 8 Jadi, siapa yang
menolak ajaran ini bukan menolak manusia, tetapi menolak Allah yang
memberikan Roh-Nya yang kudus kepada kita.

9 Tentang hal mengasihi saudara-saudari kita seiman, ternyata kami
tidak perlumemberikan dorongan lagi, karenaAllah 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.

11 Berusahalah hidup dengan tenang, dan jangan mencampuri urusan
orang lain. Seperti yang pernah kami ajarkan, bekerjalah dengan rajin
untuk memenuhi kebutuhanmu sehari-hari. 12 Kalau kalian semua hidup
seperti itu dengan tidak perlu lagi hidup bergantung kepada orang lain,
maka setiap kalian akan membawa kesaksian yang baik kepada orang-
orang yang belummengenal Kristus.

Kedatangan Tuhan Yesus

* 4:4 Ayat4Katayangditerjemahkan “diri sendiri”artinya jugabisa “istrinya,” sehinggaayat 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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13 Saudara-saudari, jangan sampai kamu tidak tahu jawaban dari per-
tanyaan ini, “Apa yang terjadi kepada saudara-saudari kita seiman yang
sudahmeninggal?” Kami tidakmau kalian berdukacita seperti orang-orang
lain yang belum mempunyai pengharapan bahwa di balik kematian ada
kehidupan lagi. 14 Nah, kalau kita percaya bahwa Yesus sudah mati dan
hidup kembali, maka kita juga harus percaya bahwa ketika Tuhan Yesus
datang kembali, Allah juga akan membawa kembali ke dunia ini semua
saudara-saudari kita seiman yang sudahmati.

15Karenaapayangkami sampaikan ini adalahpesan langsungdariTuhan
Yesus sendiri: Ketika Tuhan datang kembali, kita bersama semua orang
percaya yang masih hidup tidak akan mendahului orang-orang percaya
yang sudah mati untuk bertemu dengan Tuhan. 16 Sebab saat Tuhan
sendiri turun dari surga bersama para malaikat, Dia— dengan suara yang
nyaring, akan memberikan perintah supaya semua orang yang sudah mati
hidup kembali. Kemudian pemimpin malaikat akan berseru dengan suara
yang keras, dan terdengar bunyi terompet surgawi, lalu semua orang yang
sudah mati dalam keadaan bersatu dengan Kristus akan lebih dulu hidup
kembali. 17 Lalu mereka bersama kita yang masih hidup pada waktu itu
akan diangkat bersama-sama ke awan-awan di angkasa untuk bertemu
dengan Tuhan. Lalu kita akan hidup bersama dengan Tuhan selamanya.
18 Jadi hendaklah kalian salingmendorong dan salingmenghibur satu sama
lain dengan ajaran ini.

5
Siap sedialahmenyambut kedatangan Tuhan kembali

1Tetapi Saudara-saudari, tentang waktu dan saatnya hal ini akan terjadi,
kami tidak perlu menjelaskan lagi kepada kalian dalam surat ini. 2Karena
kalian sudah tahu dengan jelas bahwa hari kedatangan Tuhan akan datang
secara tiba-tiba, seperti pencuri yangdatangpadamalamhari. 3Padawaktu
itu, pasti akan ada orang-orang yang berkata, “Segala sesuatu aman dan
tertib”— tetapi justru pada waktu itulah tiba-tiba mereka binasa dan tidak
ada orang yang bisamelarikan diri. Semua orang tiba-tiba akanmenyadari
bahayanya— seperti ibu hamil tiba-tiba merasa sakit pada waktu dia mau
melahirkan anaknya.

4 Tetapi Saudara-saudari, kita tidak hidup di dalam kegelapan. Jadi hari
itu tidak akan membuat kita kaget, seperti kedatangan pencuri. 5 Karena
kita semua sudah menjadi anak-anak terang, dan hidup kita diterangi oleh
Tuhan. Kita bukan anak-anak gelap yang berjalan di malam gelap. 6 Jadi
janganlah kita seperti orang-orang lain yang tidak sadar— yaitu seperti
mereka yang sedang tertidur. Tetapi hendaklah kita terus berjaga-jaga dan
menguasai diri. 7Karena orang yang hidup tanpa sadar bisa digambarkan
seperti orang yang sedang tidur nyenyak padamalamhari, dan juga seperti
orang yang mabuk pada malam hari. 8 Tetapi kita adalah anak-anak
terang, jadi hendaklah kita menguasai diri kita sendiri. Karena kita sedang
berperang melawan iblis. Dan hendaklah kita memakai alat-alat perang
yang ada pada kita. Biarlah keyakinan kita kepada Yesus dan kasih kepada
saudara-saudari 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 dihukum
menurut kemarahan-Nya, tetapi Dia memilih kita untuk diselamatkan
melalui Tuhan kita Kristus Yesus. 10Yesus sudahmati untuk kita. Karena itu
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Dialah yang menjamin kita, sehingga biarpun kita sudah mati atau masih
hidup pada waktu Dia kembali, kita akan hidup bersama Dia. 11 Jadi, hen-
daklah kalian terus saling memberikan dorongan dan saling menguatkan
satu sama lain dengan ajaran ini, seperti yang sedang kalian lakukan.

Petunjuk terakhir dan salam
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. 13Hormati dan
kasihilahmerekadengan sungguh-sungguh,mengingat segala sesuatuyang
mereka lakukan untuk jemaat.

Hiduplah dengan damai satu sama lain.
14Kami jugamendorongSaudara-saudari supayameneguranggota-anggota

jemaat yangmalas bekerja.
Kuatkanlah hati saudara-saudari kita yang kurang semangat mengikut

Yesus.
Tolonglahmereka yang lemah.
Sabarlah terhadap semua orang.
15 Perhatikanlah supaya tidak ada anggota kita yang membalas kejahatan

dengan kejahatan. Tetapi berusahalah untuk selalu berbuat baik
kepada saudara-saudari seiman dan semua orang.

16Bersukacitalah selalu.
17Tetaplah berdoa.
18 Bersyukurlah kepada Allah dalam segala keadaan, karena itulah yang

dikehendakiAllahbagikita sebagai orangyangsudahbersatudengan
Kristus Yesus.

19 Janganlah padamkan api Roh Kudus, yang bekerja di dalam diri
kalian masing-masing. 20 Sebagai contoh, ketika salah satu anggota jemaat
menyampaikan pesan yang diterima dari Roh Allah,* jangan menganggap
remeh pesan yang disampaikannya. 21 Tetapi setiap nubuatan hendaklah
kalian uji. Kalau isi nubuatan itu ternyata dari Roh TUHAN, barulah kalian
percaya. 22 Jangan terlibat dalam kejahatan apa pun.

23 Sekarang kami mempercayakan kalian kepada Allah— yaitu Dia yang
selalu memberikan ketenangan dalam perlindungan-Nya. Doa kami,
Dia semakin menyucikan setiap kalian sampai sempurna, supaya selu-
ruh hidupmu tetap tanpa kesalahan di hadapan-Nya— baik roh, pikiran,
maupun perbuatan, sampai pada saat Tuhan kita Kristus Yesus datang
kembali. 24 Karena yang memanggil kalian masing-masing adalah Allah,
dan Dia sangat layak dipercaya! Dialah yang akan menyelesaikan semua
itu dalam dirimu!

25 Saudara-saudari, doakanlah kami.
26 Sebagai umat yang disucikan oleh Allah, hendaklah kalian masing-

masing salingmemberi salamdengan penuh kasih† kepada semua saudara-
saudari seiman yang ada di sana.

27Demi kesatuan kita denganTuhanYesus, saya ingatkan supaya surat ini
dibacakan kepada semua saudara-saudari seiman yang lain.

28Doa saya, kebaikan hati Penguasa kita Kristus Yesus akan selalu meny-
ertai kalianmasing-masing.

* 5:20 Lihat catatan di 1Kor. 14.1. † 5:26 disucikan … salam yang penuh kasih Secara harfiah,
“dengan ciuman kudus.”



2 Tesalonika 1:1 658 2 Tesalonika 1:12

Surat Paulus yang kedua kepada jemaat
Tesalonika

1Kepada yang kekasih saudara-saudari saya seiman jemaat Tesalonika—
yaitu kalian yang sudah bersatu dengan Allah Bapa dan Penguasa kita
Kristus Yesus.
Salam dari Paulus, Silas,* dan Timotius.
2Doa saya, Allah Bapa dan Penguasa kita Kristus Yesus akan selalu baik

hati kepada kalian masing-masing dan menjagamu supaya kamu hidup
dengan tenang dalam perlindungan Bapa dan Penguasa kita.

Paulusmenghibur jemaat dalam penganiayaan
3 Kami selalu bersyukur kepada Allah karena kalian, Saudara-saudari.

Dan kami merasa pantas sekali untuk melakukan itu, karena keyakinan
kalian tentang Yesus terus bertumbuh, dan kalian semua semakin men-
gasihi satu sama lain. 4 Jadi kami selalu senanguntukmenceritakan tentang
kalian kepada jemaat-jemaat yang lain, yaitumereka yang sama seperti kita
sudah dipilih oleh Allah. Kami menceritakan kepada mereka bagaimana
kalian tetap bertahan dan berpegang kepada keyakinanmu pada waktu
kalian dianiaya danmenderita banyak hal.

5 Cara kalian bertahan seperti itu membuktikan bahwa Allah selalu
bertindak adil terhadap manusia, sehingga kalian dinyatakan layak ma-
suk ke dalam kerajaan Allah. Sebab memang kalian sedang menderita
karena kalian setia kepada kerajaan-Nya itu. 6 Pada waktu Allah memberi
hukuman berat kepadamereka yangmembuat kalianmenderita 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 dan menampakkan diri-Nya lagi kepada dunia
ini. Padawaktu ituparamalaikat-Nyadengankuasa yanghebat akanmeny-
ertai 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.† 9 Mereka akan dihukum selama-
lamanya di tempat yang jauh dari hadapan TUHAN, dan untuk selama-
lamanyamereka tidak bolehmenikmati kemuliaan Allah dan segala kuasa-
Nya.‡ 10Hukuman itu akan terjadi ketika TuhanYesus datang kembali. Pada
waktu itu, semua orang yang disucikan-Nya— yaitu semua yang percaya
kepada-Nya, akan merasa kagum dan memuliakan Dia karena kuasa-Nya.
Tentu kalian juga akan ikut menyambut kedatangan-Nya itu karena kalian
percaya akan kesaksian yang kami sampaikan.

11Oleh karena itu, kami selalu mendoakan kalian. Dan kami memohon
kepadaAllahuntukmenolongkalian supayahidupdengancarayangpantas
bagi orang yang sudah dipanggil-Nya. Dan kami berdoa supaya melalui
kuasa Allah, kalian akan dimampukan untuk menyelesaikan semua hal
baik yang kalian ingin lakukan— khususnya hal-hal baik yang sesuai bagi
kita yang percaya kepada Yesus. 12 Dengan demikian nama Yesus— Pen-
guasa kita, akan dipermuliakan melalui hidup kalian masing-masing. Dan
* 1:1 Silas Secaraharfiah, “Silwanus.” † 1:8 orangyang tidakmengenal…api yangmenyala-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.



2 Tesalonika 2:1 659 2 Tesalonika 2:8

karena kalian bersatu dengan Dia, maka kalian juga akan dihormati sesuai
dengan kebaikan hati Allah Bapa dan Penguasa kita Kristus Yesus.

2
Hal-hal yang akan terjadi sebelum Yesus kembali

1 Saudara-saudari, perlu kami sampaikan kepada kalian tentang
harinya Tuhan kita Kristus Yesus datang kembali, dan waktu Allah akan
mengumpulkan kita untuk 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
seiman yang lain, Tuhan Yesus sudah datang kembali.”* Jangan berpikir
seperti itu biarpun orang berkata, “Roh Allah sudah memberitahukan
kepada kami seperti itu.” Juga jangan percaya kalau orang berkata,
“Saya sudah mendengar Paulus berkata bahwa Tuhan Yesus sudah datang
kembali.” Dan kalau berita seperti itu datang dalam surat, jangan kalian
percaya bahwa surat itu berasal dari kami. 3 Apa pun usaha orang untuk
menipu kalian tentang hal itu, jangan kalian percaya. Karena Tuhan tidak
akandatangkembali sebelum terjadiwaktudimanabanyakorangmenolak
untukmengikutiAllah. Hal ituakan terjadiwaktumerekamenjadipengikut
seorang raja kejahatan yang pada waktu itu baru saja mulai bertindak.
Dialah yang akan dibinasakan pada hari terakhir.† 4 Dia akan melawan
semua oknum yang disembah‡ oleh manusia, termasuk Allah sendiri. Dia
akan meninggikan dirinya atas semuanya itu, sampai dia masuk ke dalam
Rumah Allah dan duduk di Ruang Kudus, supaya semua orang mengakui
bahwa dia adalah Allah.

5 Tetapi kenapa sampai kalian lupa akan hal itu! Waktu saya bersama
kalian, saya sudah berulang kali memberitahukan hal itu kepada kalian.
6 Jadi kalian harus ingat bahwa sudah ada Penguasa§ yang lain di dunia ini.
Dan sekarang Penguasa itu yang menghalangi raja kejahatan itu, sehingga
dia tidak bisa menampakkan dirinya sebelum tiba waktu yang ditentukan
oleh Allah. 7 Sekarang raja itu sudah mulai bekerja secara diam-diam di
dalam dunia ini, supayamanusiamelawan Allah. Tetapi Penguasa tersebut
akanmenghalangi raja itu sampai Allahmenyuruhuntukmembiarkan raja
itu bekerja dengan bebas. 8 Baru pada saat itulah, raja itu akan bekerja
dengan nyata. Sesudah itu, Tuhan Yesus akan turun dari surga dengan
* 2:2 Tanpa kita tahu … kembali Secara harfiah, “bahwa hari Tuhan sudah tiba.” Di surat Tesalonika
yang Pertama, Paulus mengajar tentang “hari Tuhan”— yaitu harinya Yesus kembali, bahwa Yesus
akan mengangkat semua orang Kristen, termasuk mereka yang sudah meninggal dunia. Semua
akan diangkat dari bumi untuk menyambut Yesus di awan langit. (Lihat 1Tes. 4:13–5:11.) Jadi
kemungkinan besar orang-orang Tesalonika sudah membalas surat itu dengan pertanyaan ini,
“Bagaimana kami yang hidup jauh dari orang Kristen yang lain bisa mendengar berita tentang
kedatangan-Nya dan siapmenyambut Yesus?” † 2:3 Dialah … akan dibinasakan … Secara harfiah,
“anak kebinasaan.” Maksud ‘anak kebinasaan’ adalah ‘milik neraka’ atau ‘bernasib masuk dalam
kebinasaan’. (Lihat Dan. 7:24-26.) ‡ 2:4 semua oknum yang disembah Berarti semua pribadi
yang disembah, termasuk semua allah palsu dan Allah sendiri. Oknum yang palsu untuk manusia
sembah termasuk patung berhala, malaikat, bahkan manusia. Pada waktu Paulus menulis, raja
agung Roma juga disembah sebagai salah satu allah. § 2:6 Penguasa Dalam ayat ini kata yang
diterjemahkan ‘Penguasa’ juga bisa diterjemahkan ‘sesuatu’. Tetapi di ayat 7 Paulus menyebut
Oknum/oknum yang sama sebagai ‘orang laki-laki tunggal’. TSI menggunakan ‘Penguasa’ dengan
huruf besar karena sering ditafsirkan bahwa Oknum yang dimaksudkan adalah Roh Kudus. Tetapi
ada tafsiran lain— misalnya pemerintahan atau pemberitaan Kabar Baik yang sebagai penghalang
kepada raja kejahatan.
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penuh kemuliaan dan segera membinasakan dia dengan perkataan-Nya
saja.

9Waktu raja itumenampakkan diri, dia akanmengerjakan segalamacam
keajaiban dengan kuasa iblis, supaya manusia berpikir bahwa dia adalah
Allah. 10 Dan dia akan menggunakan segala macam tipu daya yang jahat
untuk menyesatkan orang-orang yang sedang mengikuti jalan kebinasaan.
Mereka akan binasa karenamerekamenutup hati mereka terhadap ajaran
benar yang bisa menyelamatkan mereka. 11 Karena itulah Allah akan
membutakan mata hati mereka, sehingga mereka terus percaya kepada
ajaran palsu itu. 12 Allah melakukan itu supaya setiap orang yang terus
menikmati kejahatan dan menolak untuk percaya kepada ajaran benar
akan dihukum-Nya.

Kita yang percaya harus bertahan
13 Tetapi Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, memang seharusnya

kami selalu bersyukur kepada Allah, karena Dia sudah memilih kalian
sejak dunia diciptakan. Dia memilih kalian untuk diselamatkan melalui
keyakinan kalian kepada ajaran benar, danmelalui Roh Allah yangmenyu-
cikan kalian. 14 Dengan demikian Allah sudah menggunakan Kabar Baik
yang kami sampaikan untuk memanggil kalian, supaya kalian mendapat
bagian dalam kemuliaan Tuhan kita Kristus Yesus. 15 Karena itu Saudara-
saudari, teruslah bertahan dan berpegang pada ajaran-ajaran yang sudah
kami sampaikan— baik lewat perkataanmaupun surat.

16 Oleh karena semua itu, kami berdoa untuk kalian kepada Tuhan kita
Kristus Yesus dan kepadaAllahBapa kita. AllahBapa sangatmengasihi kita,
dan selalumenguatkan hati kita sehingga kita semakin yakin* untuk hidup
selama-lamanya bersama Dia. Kita memiliki keyakinan itu karena Yesus
sudah sangat baik hati kepada kita. 17 Jadi kami berdoa supaya Tuhan Yesus
dan Allah Bapa selalu menguatkan hati kalian masing-masing. Dengan
begitu kalian akan selalu melakukan yang terbaik— lewat perkataan dan
perbuatan.

3
Paulusminta dukungan doa jemaat

1Akhirnya Saudara-saudari, sayaminta kalianberdoauntukkami supaya
ajaran kita tentang Tuhan Yesus bisa menyebar dengan cepat. Doakan
juga supaya orang-orangmenerima ajaran itu sertamenghargainya— seba-
gaimana yang sudah terjadi di antara kalian. 2Berdoalah juga supaya Allah
melepaskan kami dari para pengacau dan orang-orang yang jahat kepada
kami, karena tidak semuaorangmaupercayakepadaajaran tentangTuhan.

3Tetapi Tuhan Yesus selalu setia. Dia akanmenguatkan keyakinan kalian
masing-masing dan melindungi kalian dari iblis. 4 Dan karena kamu juga
bersatu dengan Tuhan, kami juga yakin bahwa kamu sedang melakukan,
dan akan terus melakukan apa yang kami ajarkan. 5 Kami berdoa supaya
Tuhan Yesus menolong kalian untuk semakin yakin bahwa Allah sangat
mengasihi kalian, dan supaya kalian bisa terus bertahan sama seperti
Kristus terus bertahan waktu Dia menderita.

Kita harus bekerja

* 2:16 semakin yakin Secara harfiah, “pengharapan yang baik.” Pengharapan dalam Perjanjian
Baru adalah lebih seperti keyakinan, karenamempunyai alasan yang kuat.
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6 Saudara-saudari, sebagai utusan Tuhan kita Kristus Yesus, kami perin-
tahkan kalian supaya jangan bergaul dengan saudara atau saudari seiman
yang malas bekerja, dan yang tidak mau hidup sesuai dengan ajaran yang
kalian terimadari kami. 7Sayaminta kepadakalianuntuk selalumengingat
cara hidup kami waktu kita bersama dan mengikuti contoh kami, karena
kami tidak pernah malas bekerja. 8 Ingatlah bahwa kami tidak pernah
makanmakanan orang lain tanpamembayar. Kami bekerja keras siang dan
malam, supaya kami tidak menjadi beban bagi siapa pun di antara kalian.
9Sebenarnya, sebagai pelayan Tuhan, kami berhakmenerimabantuan dari
kalian. Tetapi kami sendiri bekerja untuk mencukupi keperluan kami,
karena kami mau menjadi contoh bagi kalian. 10 Dan waktu kita masih
bersama, kami sudah menyuruh kalian seperti ini, “Siapa yang tidak mau
bekerja, tidak bolehmakan.”

11 Kami mengingatkan kalian tentang hal itu karena kami mendengar
bahwa ada beberapa orang di antara kalian yang malas bekerja. Mereka
sama sekali tidak bekerja, tetapi hanya sibuk mencampuri urusan orang
lain. 12 Sebagai pelayan Tuhan kita Kristus Yesus, kami dengan tegas
memberikan nasihat supaya mereka hidup teratur, dan mereka harus bek-
erja untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.
13 Dan Saudara-saudari, kami mendorong kalian semua: Janganlah kita
lelah berbuat baik.

14 Kalau ada orang yang tidak mengikuti apa yang kami ajarkan dalam
surat ini, perhatikanlah siapa mereka dan janganlah berhubungan dekat
lagi dengan mereka. Dengan begitu, mereka akan sadar dan malu ten-
tang kesalahan mereka. 15 Tetapi janganlah menganggap mereka sebagai
musuh. Teruslahmenasihati mereka sebagai saudara-saudari seiman.

Kata-kata terakhir
16Akhirnya kami berdoa untuk kalian kepada Tuhan Yesus— yang selalu

memberikan ketenangan dalam perlindungan-Nya kepada kita.
17 Saya, Paulus, yang menulis salam terakhir ini dengan tangan saya

sendiri. Salam! Ini adalah cara yang biasa saya pakai sebagai tanda bahwa
surat ini benar-benar dari saya.

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 kamumengikut saya dalam keyaki-
nan yang sama.
Salam dari Paulus, rasul Kristus Yesus. Saya diutus sebagai rasul karena

perintah Allah— yang juga adalah Juruselamat kita. Perintah itu juga dari
Kristus Yesus— yang adalah Pengharapan kita.
Doa saya, AllahBapadanPenguasakitaKristusYesus akan selalubaikhati

kepadamu, mengasihanimu, dan menjagamu supaya kamu hidup dengan
tenang dalam perlindungan Bapa dan Penguasa kita.

Melawan guru ajaran sesat
3Waktu saya pergi ke Makedonia, saya minta supaya kamu tetap tinggal

di Efesus, karena di situ ada beberapa orang yang sudah mengajarkan
ajaran sesat. Jadi saya mohon supaya kamu menyuruh mereka berhenti
mengajarkanhal-hal itu. 4Dan jangansampai jemaatmendengarkanajaran
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. 5Maksudpesan saya tadi adalah supaya jemaat salingmengasihi
dengan sungguh-sungguh. Kasih seperti itu hanya ada kalau hati kita
dibersihkan oleh Allah dan kalau kita berusaha supaya hati nurani kita
tetap bersih, serta sungguh-sungguh percaya kepada ajaran benar tanpa
berpura-pura. 6Tetapi sebagianorang sudah tidak lagihidupseperti itu, dan
mereka hanya buang-buang waktu saja dengan ajaran yang tidak berguna.
7Mereka ingin menjadi guru Hukum Taurat, tetapi mereka tidak mengerti
apa yang mereka bicarakan— bahkan mereka tidak mengerti hal-hal yang
mereka tegaskan dengan penuh percaya diri.

8Kita tahu bahwaHukumTaurat itu baik— asal kitamengajarkanHukum
Taurat itu sesuai dengan tujuan utamanya. 9 Karena kita tahu bahwa
Hukum Taurat diberikan bukan untuk menghukum orang-orang yang
hidupnya benar. Tetapi Hukum Taurat itu diberikan untuk mengatur
orang-orang yang suka melanggar perintah TUHAN, suka melawan Allah,
tidak tahu menghormati TUHAN, berbuat dosa, tidak mau hidup suci,
hanya memikirkan hal-hal duniawi, dan membunuh orang— bahkan ada
yang sampai membunuh orang tua mereka. 10 Dan juga, Hukum Taurat
diberikan untuk menghukum mereka yang melakukan hubungan seks
di luar nikah atau dengan jenis kelamin yang sama. Orang-orang yang
pantas dihukum juga adalah orang yang menjual budak, semua pendusta,
dan orang yang memberi kesaksian palsu tentang orang lain, dan setiap
orang yang kelakuannya bertentangan dengan ajaran yang benar.* 11Dan
ajaran benar itu sesuai dengan Kabar Baik yang Allah berikan kepada saya
untuk saya beritakan. Hendaklah Allah dipuji melalui Kabar Baik itu yang
mencerminkan kemuliaan-Nya!
* 1:10 ajaran benar Secara harfiah, “ajaran (yang) sehat.” Ajaran yang sehat adalah ajaran yang
terbuktimenghasilkan hal-hal baikwaktu diikuti, seperti 1Tim. 1:5, 11. Ajaran seperti itumemimpin
kita supaya cara hidup kita membawa hormat dan kemuliaan bagi Kristus, dan juga memberi
berkat-berkat rohani. Lihat juga 1Tim. 6:3; Tit. 1:9, 13; 2:1.
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Bersyukur atas kebaikan hati Allah
12 Saya bersyukur kepada Tuhan kita Kristus Yesus yang selalu memberi

kekuatan kepada saya. Saya juga sangat bersyukur kepada-Nya yang
menganggap saya setia sehingga Dia mempercayakan pemberitaan Kabar
Baik itu kepada saya. 13 Padahal dulu saya adalah orang yang menghina
nama-Nya, suka bertindak keras, serta menganiaya para pengikut-Nya.
Tetapi Kristus mengasihani saya! Karena waktu itu saya belum percaya
kepada-Nya, sehingga saya tidak tahu apakah yang saya lakukan itu baik
atau tidak baik. 14 Biarpun begitu, kebaikan hati Penguasa kita sangat
melimpah kepada saya sehingga saya menjadi percaya kepada-Nya dan
mulai mengasihi sesama. Itu terjadi karena saya menerima Kristus Yesus
dan bersatu dengan Dia.

15 Jadi ajaran berikut ini terbukti benar dan pantas dipercayai sepenuh-
nya: Kristus Yesus sudah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang-
orang berdosa. Dan dari antara orang-orang berdosa itu, dosa sayalah
yang paling berat. 16 Justru karena dosa saya itulah saya dikasihani dan
diampuni, supaya melalui saya orang-orang bisa melihat kesabaran Kris-
tus Yesus yang luar biasa. Jadi Kristus sudah menunjukkan kesabaran-
Nya kepada saya supaya saya menjadi contoh bagi orang-orang yang mau
percaya kepada-Nya danmemperoleh hidup yang selama-lamanya. 17Oleh
karena itu, marilah kita menghormati dan memuliakan Allah sampai
selama-lamanya! Dialah Raja yang memerintah selama-lamanya, yang
tidak bisa dilihat dan yang tidak akan pernah binasa. Dialah satu-satunya
Allah! Amin.

18Anakku Timotius, saya percayakan perintah ini kepadamu— dan ingat-
lah bahwa dorongan saya ini sesuai dengan apa yang pernah dinubuatkan
tentangdirimusebelumkamumemulai pelayananmu: Berjuanglahdengan
baik dalam peperangan rohani ini. 19 Tetaplah percaya penuh kepada
ajaran benar dan jagalah supaya hati nuranimu tetap bersih. Karena ada
beberapa orang yang sudah menolak untuk hidup sesuai dengan tuntunan
hati nurani mereka, sehingga mereka tidak lagi mampu percaya kepada
ajaran yang benar.† 20 Dua orang yang seperti itu adalah Himeneus dan
Aleksander. Saya sudahmenyerahkanmereka kepada iblis.‡ Dengan begitu
mereka bisa belajar berhenti menghina Allah.

2
Dorongan untuk berdoa

1 Saya menasihatkan kamu untuk mengajar hal-hal ini kepada je-
maat yang kamu layani: Pertama-tama hendaklah setiap anggota jemaat
menyampaikan segala macam permohonan doa kepada Allah demi semua
orang— disertai dengan ucapan syukur. 2 Dan berdoalah untuk raja-raja
dan semua penguasa pemerintah. Mintalah kepada Allah supaya kita bisa
hidupdengan tenang dandamai, danbisa bebas untukhidup 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.

† 1:19 tidak lagi mampu … Secara harfiah, “keyakinan mereka sudah menjadi hancur.” Paulus
menulis gaya bahasa dengan memakai kata ‘menjadi hancur’— yang menggambarkan keyakinan
seperti kapal laut, dankapalkeyakinanmereka seperti sudahmenabraksesuatudanhancur. ‡ 1:20
menyerahkan … kepada iblis Mungkin maksud Paulus di sini sama dengan yang diperintahkan
kepada jemaat Korintus di 1Kor. 5:4-5.
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4Dan sebagai Juruselamat kita, memang Allah mau supaya setiap orang
diselamatkan dan mengenal ajaran benar tentang Kristus. 5Karena hanya
ada satu Allah, dan hanya satu Orang saja yang menjadi Perantara antara
Allah dengan manusia: Dialah Kristus Yesus, yang juga adalah manusia.
6Dialah yang sudah menyerahkan diri-Nya sendiri sebagai bayaran untuk
membebaskan setiap kita dari dosa. Hal itu— yang sudah terjadi di dunia
ini pada waktu yang tepat, menjadi bukti akan kebaikan hati Allah kepada
manusia. 7Lalu saya dipilih sebagai rasul untukmemberitakan Kabar Baik
ini. Dalam kesaksian saya ini, saya mengatakan yang benar dan saya tidak
berbohong: Sayadiutus sebagai gurubagi orangyangbukanYahudi, supaya
merekamendengar ajaran yang benar danmenjadi percaya.

Ajaran khusus tentang laki-laki dan perempuan
8 Jadi, dimana saja saudara-saudari seiman berkumpul, sayamau supaya

setiap laki-laki yang memimpin doa adalah orang yang tidak bercela. Mak-
sud saya, kedua tangan yang diangkat ke surga* waktu berdoa tidak boleh
dikotori dengan dosa, dan dia bukanlah seorang yang pemarah dan suka
bertengkar.

9 Saya juga mau supaya setiap perempuan berdandan dengan cara yang
pantas, dengan bijak memilih pakaian yang sopan dan rapi. Jangan suka
pamerkan diri dengan menghiasi rambut secara berlebihan, atau dengan
terlalu banyak perhiasan emas, mutiara,† atau pakaian yang mahal-mahal.
10Sebaliknya cara yang pantas untukmempercantik diri bagi setiap perem-
puan yang mengaku dirinya sebagai penyembah Allah adalah melakukan
hal-hal yang baik.

11 Dalam pertemuan jemaat, hendaklah setiap perempuan berdiam diri
supaya bisa mendengar apa yang diajarkan dan taat sepenuhnya kepada
ajaran itu. 12 Saya tidak mengizinkan perempuan mengajar atau memer-
intah laki-laki. Waktu jemaat sedang diajar mereka harus tetap berdiam
diri. 13 Karena Adamlah yang diciptakan lebih dulu, kemudian Hawa.
14Dan bukan Adam yang ditipu oleh iblis, melainkan perempuanlah yang
tertipu sehingga dia menjadi pelaku dosa yang pertama sekali. 15 Akibat
dosa itu keturunan Hawa yang perempuan kena hukuman Allah dengan
rasa sakit pada waktu melahirkan.✡ Tetapi biarpun begitu, Allah bersedia
menolong dan menyelamatkan setiap perempuan— asal dia tetap percaya
penuh kepada-Nya, berbuat kasih, serta hidup suci dan bijaksana.‡

3
Sifat-sifat yang diperlukan untukmenjadi penatua jemaat

* 2:8 Ayat 8a Secara harfiah, “Jadi di segala tempat, hendaklah para laki-laki berdoa dengan
mengangkat tangan-tangan yang suci.” Sesuai dengan kebiasaan orang Yahudi pada zaman Alkitab,
ketika jemaat berdoa, mereka mengangkat tangan mereka ke surga dan juga melihat ke atas. Jadi
yang Paulus tulis di sini bukanlah perintah bahwa semua laki-laki harus mengangkat tangan waktu
berdoa. Yang penting adalah kita tidak boleh berpura-pura sebagai orang baik, dan orang yang
memimpin jemaat dalamdoa harus hidup dengan cara yang pantas— baik di hadapanAllahmaupun
di hadapan semua orang. † 2:9 mutiara adalah batu permata yang berbentuk bulat, dan pada
umumnyaberwarnaputih. Mutiaraberasaldari sejenis kulit biaataukulit kerangmutiara, terbentuk
karena ada benda atau pasir yang masuk ke dalam tubuh kerang itu, kemudian berulang-ulang
diselubungi oleh kulit ari sampai menjadi lebih besar danmembulat. ✡ 2:15 Kej. 3:1-13 ‡ 2:15
Ayat 15 Ayat ini juga bisa diterjemahkan, “Tetapi biarpun begitu, Allah akan membuat perempuan
selamat pada waktu melahirkan anak— asal dia tetap percaya penuh kepada-Nya, berbuat kasih,
serta hidup suci dan bijaksana.”
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1 Ajaran yang berikut terbukti benar: Kalau seseorang ingin menjadi
penatua jemaat, berarti dia menginginkan tanggung jawab yang baik.
2 Karena yang diangkat sebagai seorang penatua, haruslah orang yang
hidupnya tidak bercela, setia kepada istrinya dan tidak boleh mempunyai
istri lebih dari satu. Penatua juga haruslah orang yang selalu menguasai
dirinya, bijaksana, dan hidup teratur, suka memberi tumpangan, dan
mampumengajar orang lain dengan baik. 3Pemabuk dan orang yang suka
berkelahi tidak boleh diangkat sebagai penatua. Karena seorang penatua
harus adil, suka damai, dan tidak mata duitan. 4 Dia haruslah orang yang
tahumengaturkeluarganyadenganbaik, danyangmendidikanak-anaknya
sehingga mereka taat dan hormat kepadanya. 5 Karena kalau orang yang
inginmenjadipenatua tidak tahucaramengatur rumahtangganya, diapasti
tidakmampumemimpin jemaat Allah.

6 Seseorang yang baru saja percaya kepada Yesus tidak boleh diangkat
menjadi penatua, karena hal itu bisa membuat dia menjadi sombong,
lalu iblis akan menggunakan kesombongan itu untuk menjatuhkan dia.
7 Seorang penatua juga harus dikenal sebagai orang baik oleh orang-orang
yang bukan anggota-anggota jemaat, sehingga iblis tidak bisa menjeratnya
melalui perkataan orang lain yangmenjelekkan namanya.

Sifat-sifat yang diperlukan untukmenjadi pengerja jemaat
8Begitu juga, orang-orang yang diangkat sebagai pengerja jemaat harus-

lah orang yang terhormat, jangan ular kepala dua, jangan pemabuk, dan
janganmata duitan. 9Setiap pengerja jemaat haruslah percaya sepenuhnya
kepadaajaran-ajaranbenaryangAllah sudahnyatakankepadakita, dandia
harus hidup dengan hati nurani yang bersih. 10Dan setiap calon pengerja
jemaat harus diuji dengan memberikan tugas pelayanan sementara. Sesu-
dah terbukti bahwacalon tersebutmelayani denganbaik, barulahdia boleh
diangkat sebagai pengerja jemaat.

11Demikian juga dengan istri setiap pengerja jemaat,* dia juga haruslah
orang yang terhormat, dan tidak sukamembicarakan kejelekan orang lain,
selalu menguasai diri, dan bisa dipercaya dalam segala hal.

12 Laki-laki yang melayani sebagai pengerja jemaat harus setia kepada
istrinya, dan tidak boleh mempunyai istri lebih dari satu. Untuk di-
angkat sebagai pengerja jemaat, haruslah orang yang bisa mengatur anak-
anaknya dan rumah tangganya denganbaik. 13Setiap pengerja jemaat yang
melayani dengan baik akan semakin dihormati, dan oleh karena itu dia
akan semakin penuhpercaya diri untukmemberitakankeyakinannya akan
Kristus Yesus kepada orang lain.

Berita keselamatan yang dinyatakan kepada kita
14Walaupun saya berharap segera datang kepadamu, tetapi saya sudah

merasa bijaksana menulis hal-hal ini untukmu sekarang. 15 Tetapi kalau
saya terlambat datang,melalui surat ini kamuakanmengetahui bagaimana
seharusnya kita hidup sebagai keluarga Allah. Yang saya maksudkan
sebagai keluarga Allah adalah kesatuan seluruh jemaat kepunyaan Allah
yang hidup. Memang sebagai anggota kesatuan itu, kita terlibat untuk
mendukung dan mempertahankan ajaran benar dari Allah— sebagaimana
tiang penopang dan batu dasar yangmenguatkan rumah. 16Sungguh benar
bahwa ajaran-ajaran benar yang Allah sudah nyatakan kepada kita sangat
* 3:11 istri setiap pengerja jemaat Secara harfiah, “(para) perempuan/istri.” Dalamkonteks ini, kata
‘perempuan/istri’ bisa berarti ‘istri pengerja jemaat’, atau dapat berarti ‘perempuan yang diangkat
untukmenjadi pengerja jemaat’.
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luar biasa! Oleh karena itu, sesuai kehendak Allah kita percaya penuh
bahwa
Kristus†datangdanhidupdi dunia ini sebagaimanusia dengan tubuhbiasa.

Roh Allah membuktikan bahwa semua yang Dia ajarkan tentang diri-
Nya adalah benar.

Seluruh hidup-Nya disaksikan oleh paramalaikat.
Sekarang bangsa-bangsa yang bukan Yahudi sudahmendengar Kabar Baik

tentang Dia.
Di seluruh dunia orang-orang percaya kepada-Nya.
DanDia sudahdiangkat ke tempat semulabersamadenganAllahdalam
kemuliaan.

4
Nubuatan tentang guru-guru palsu

1 Roh Kudus dengan jelas berkata bahwa pada waktu yang akan datang,
banyak orang tidakmau lagimempercayai ajaran yang benar. Mereka akan
mengikuti roh-roh jahat yang menyesatkan dan percaya kepada berba-
gai ajaran setan-setan. 2 Ajaran itu berasal dari pembohong-pembohong
yang hanya berpura-pura sebagai orang baik. Hati nurani mereka sudah
membatu, sehinggamereka tidak bisa lagimembedakan apakah perbuatan
mereka salah atau benar. 3 Sebagai contoh, mereka melarang kita untuk
menikah atau memakan makanan tertentu. Padahal Allah-lah yang men-
jadikan dan menyediakan makanan itu untuk kita yang percaya dan yang
sudah mengetahui ajaran benar. Yang penting, kita makan dengan ucapan
syukur. 4Karena semua yang diciptakan oleh Allah adalah baik. Satu pun
tidak ada yang haram. Dengan ucapan syukur segala sesuatu boleh kita
makandannikmati. 5 Jadi oleh karenaFirmanTUHANdan sebagai jawaban
atas doa kita, Allahmenjadikan semuamakanan halal untuk kita.

Jadilah hamba Kristus Yesus yang baik
6 Ajarkanlah hal-hal seperti itu kepada saudara-saudari seiman di sana,

sehingga di hadapan Tuhan kita Kristus Yesus kamu akan terbukti sebagai
hamba-Nya yang baik. Seorang hamba Kristus yang baik haruslah semakin
dewasa dalam segala macam ajaran yang membangun keyakinan kita—
seperti ajaran-ajaran baik yang kamu sudah ikuti. 7 Tetapi janganlah
libatkan dirimu dengan ajaran yang berdasarkan cerita-cerita dongeng.
Karena ajaran semacam itu selalu berdasarkan pikiran duniawi saja dan
penuh kebodohan. Lebih baik terus melatih diri secara rohani supaya
semakin berkenan kepada Allah. 8 Latihan jasmani memang ada gunanya,
tetapi terbatas. Sedangkan hidup yang sesuai kehendak Allah selalu jauh
lebih berguna, karena membawa berkat baik untuk hidup yang sekarang
maupun yang akan datang. 9 Ajaran itu terbukti benar dan pantas diper-
cayai sepenuhnya. 10Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah
yang hidup. Dia juga Juruselamat bagi semua orang— yaitu bagi mereka
yang percaya kepada-Nya. Karena itulah kita terus berjuang dan bekerja
keras.

11 Nasihati dan ajarkanlah jemaat Tuhan yang kamu layani untuk
melakukan hal-hal tersebut. 12 Biarpun kamu masih muda, jangan sam-
pai ada orang yang menganggap kamu rendah. Karena itu hendaklah
kamu menjadi contoh bagi orang-orang percaya melalui cara bicaramu,
gaya hidupmu, kasihmu, keyakinanmu kepada Kristus, dan melalui
† 3:16 Kristus Secara harfiah, “Yang.” Dalam beberapa salinan Yunani yang kuno tertulis “Allah.”
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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 mele-
takkan tanganatasmu. 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
dalamhal-hal itu,maka kamuakanmenyelamatkandirimudan juga orang-
orang yangmendengarkan ajaranmu.

5
Caramemimpin jemaat berdasarkan tingkatan umur

1 Janganlah tegur dengan keras saudara seiman yang lebih tua darimu,
tetapi denganpenuh rasa hormat berilahnasihat kepadanya seperti kepada
bapakmu sendiri. Dannasihatilah saudara seimanyang lebihmudadarimu
seperti adikmu sendiri. 2Demikian juga, dengan penuh rasa hormat berilah
nasihat kepada saudari seiman yang lebih tua darimu, seperti kepada
ibumu sendiri. Dandenganhati yang tulus nasihatilah saudari seimanyang
lebihmuda darimu, seperti menasihati adikmu sendiri.

Caranya jemaatmemperhatikan kebutuhan para janda
3 Dengan rasa hormat perhatikanlah kebutuhan para janda* yang tidak

mempunyai keluarga yang bisa membantu mereka. 4 Tetapi kalau seorang
jandamempunyai anak-anak atau cucu-cucu, hendaklah keturunannya itu
lebihdulubelajarmelayaniAllahdenganmemperhatikankebutuhanorang
tua atau nenek mereka sendiri. Dengan cara ini, biarlah setiap anak atau
cucu tersebut membalas kebaikan orang tua atau neneknya, karena hal itu
menyenangkanhatiAllah. 5Tetapihendaklah jemaatmemperhatikankebu-
tuhan para janda yang benar-benar hidup sendiri dan tidak ada orang yang
bisa membantunya, karena mereka selalu berharap sepenuhnya kepada
Allah dan siang malam berdoa meminta pertolongan-Nya untuk dirinya
sendiri dan saudara-saudari kita yang lain. 6 Tetapi setiap janda yang
hidup hanya untuk menikmati kesenangan dunia saja sebenarnya secara
rohani dia sudah mati, walaupun dia masih hidup. 7 Sampaikanlah hal-
hal itu kepada saudara-saudari seiman di sana, supaya mereka mengatur
pelayanan kepada para janda dengan baik. Dengan demikian cara hidup
jemaat tidak ternoda di hadapan orang-orang yang belum percaya kepada
Kristus. 8Dansebaliknya, kalausalahsatuanggota jemaat tidakmemelihara
kaumkeluarganya, terutama keluarga dekatnya, berarti dia tidak sungguh-
sungguh percaya danmengikuti ajaran kita, dan di hadapan Allah dia lebih
buruk dari orang-orang yang belum percaya kepada Kristus.

9Yang bisamasuk 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 didaftarkan
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, sukamembantu orang yang

* 5:3 janda Yang dimaksudkan di sini adalah janda karena suaminya meninggal, bukan karena
bercerai.
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mengalami kesusahan, dan selalu melibatkan diri dalam segala macam
perbuatan yang baik.

11 Tetapi para janda yang berumur kurang dari enam puluh tahun
tidak boleh didaftarkan. Karena kalau suatu waktu ada keinginan untuk
bersuami,maka keinginan itu akanmembuatmereka denganmudahmelu-
pakan janji mereka— yaitu janji hanya untuk melayani Kristus saja. 12 Jadi
janganlah mendaftarkan para janda muda, supaya mereka tidak terkena
hukuman Allah karena melanggar janji mereka untuk melayani Kristus
saja. 13 Juga, para janda muda sering menjadi pemalas. Dan yang lebih
buruk lagi,merekasukamenghabiskanwaktudengankeluar-masukrumah
orang-orang, suka membicarakan kejelekan orang lain, suka mencampuri
urusan orang lain, dan suka membicarakan hal-hal yang tidak pantas.
14 Jadi, saya mau supaya para janda muda menikah lagi, membesarkan
anak-anak, dan mengurus rumah tangganya. Dengan begitu orang-orang
yangmemusuhi kita tidakmempunyai alasan untukmenjelek-jelekkan kita
lagi. 15 Karena pernah terjadi beberapa janda muda tersesat dan menjadi
kaki tangan iblis.

16Kebutuhan para janda hendaklah diperhatikan oleh para anggota kelu-
arganya dalam jemaat. Sehingga jemaat tidak perlu repot lagi mengurus
mereka dan bisa mengurus para janda lain yang hidup sendiri tanpa kelu-
arga.

Beberapa petunjuk untuk Timotius
17 Para penatua yang memimpin jemaat dengan baik pantas dihargai

dengan dua cara— yaitumenghormatimereka dan jugamemberikan honor
yang pantas, khususnya kepada penatua-penatua yang mempunyai tang-
gung jawab untuk berkhotbah dan mengajar. 18 Karena dalam Kitab Suci
terdapat dua ayat ini. Yang pertama,
“Janganmengikatmulut sapi yang sedangbekerjamenginjak-injak gandum

untuk melepaskan biji dari bulirnya. Biarkanlah sapi itu makan
sambil bekerja.”✡

Yang kedua, “Seorang pekerja berhakmenerima upahnya.”✡
19 Jangan dengarkan tuduhan tentang kesalahan seorang penatua kecuali

ada dua saksi mata atau lebih yang menguatkan tuduhan itu. 20Kalau ter-
bukti seorang penatua hidup dalam dosa, tegurlah dia di hadapan seluruh
jemaat, sehingga semua takutmelakukan kesalahan seperti yang dilakukan
orang itu.

21Di 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 tanpaberpihak
kepada siapa pun.

22 Sebelum calon penatua terbukti sebagai orang baik, janganlah mele-
takkan tanganmu pada orang itu untuk meresmikannya sebagai penatua.
Jangan sampai orang-orang lain menuduh kamu terlibat dalam dosa-
dosanya. Awasilah dirimu selalu supaya tetapmurni dan tidak ternoda.

23-25 Dosa-dosa yang dilakukan sebagian orang segera ketahuan dan
menjadi nyata sebelum perkara mereka diperiksa. Tetapi dosa-dosa se-
bagian orang lain tersembunyi dan hanya akan ketahuan di kemudian
hari. Demikian juga, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan biasanya
segera ketahuan, tetapi yang tidak segera ketahuan tidak mungkin tersem-
bunyi selamanya.
✡ 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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Juga sayamenasihati kamu: Di samping airminumyangbiasa,minumlah
juga sedikit air anggur sebagai obat, supaya kamu tidak sering mengalami
sakit perut.

6
1Setiap budak yang sudahmenjadi pengikut Kristus hendaklahmenghor-

mati tuannya sepenuhnya. Dengan begitu orang lain tidak akan menghina
Allah dan ajaran kita. 2Dan kepada setiap budak berilah dorongan seperti
ini, “Kalau keluarga tuanmu sama-sama seiman denganmu, janganlah
merasa bahwa hal itu menjadi alasan untuk bersikap kurang hormat
kepada mereka. Tetapi kamu harus lebih rajin bekerja untuk melayani
mereka karenamereka adalah saudara-saudari seimanmu yang terkasih.”

Ajaran sesat dan kekayaan yang sejati
Jadi Timotius, hendaklah kamu terus mengajar dan mendorong semua

jemaat Tuhan yang kamu layani itu untuk melakukan hal-hal tersebut.
3-4 Karena kalau ada orang yang mengajarkan ajaran yang salah, berarti
orang itu sombong dan tidak tahu apa-apa. Dengan berkata ‘ajaran yang
salah’, saya bermaksud ajaran yang bertentangan dengan ajaran benar*
yang berasal dari Tuhan kita Kristus Yesus dan yang tidak memimpin
kepada hidup yang memuliakan Allah. Orang-orang yang mengajarkan
ajaran sesat seperti itu senang sekali berdebat dan bertengkar tentang hal-
hal yang tidak penting— seperti perbedaan kecil dalam arti istilah-istilah.
Tetapi perdebatan seperti itu hanya menimbulkan iri hati, perpecahan,
fitnah, dan saling curiga. 5Orang-orang semacam itu selalu menimbulkan
pertengkaran tentang hal-hal yang tidak penting. Pikiran mereka sudah
menjadi kacau, sehingga mereka tidak mampu lagi membedakan yang
salah dan yang benar. Dan mereka berpikir bahwa menuruti beberapa
peraturan agama tertentu adalah kunci supaya Allah memberkati mereka
dengan kekayaan.

6Tetapi secara rohani kita sungguhmendapatkan kekayaan besar— kalau
kitamerasapuas denganapayangkitamiliki dan tetaphidup sesuai dengan
kehendakAllah. 7Memang kita tidakmembawa apa-apa ke dalamdunia ini
ketika kita lahir. Dan harta apa pun tidak kita bawa ketika kita meninggal
dunia. 8 Jadi kalau sudah ada makanan dan pakaian, cukupkanlah diri
kita dengan itu. 9 Tetapi orang-orang yang ingin menjadi kaya sering jatuh
ketika mereka mengalami pencobaan. Dan mereka terjebak dalam jerat
iblis di manamereka— tidak menyadari bahayanya, mengikuti hawa nafsu
mereka ke mana-mana dan sangat rugi sekali. Akibatnya mereka tiba-
tiba binasa total— seperti kena bencana banjir. 10 Karena cinta akan uang
adalah penyebab utama dari segala macam kejahatan. Banyak orang yang
sudah tersesat dan meninggalkan keyakinan mereka kepada Kristus demi
mengejar harta duniawi, dan akhirnya yang mereka dapatkan hanya sakit
hati yangmendalam dan penderitaan yang berat.

Visi danmisi yang Paulus berikan kepada Timotius
11 Tetapi Timotius, karena kamu adalah milik Allah, jauhkanlah dirimu

dari semuanya itu. Kejarlah terus hidup yang benar dan yang sesuai kehen-
dak Allah, tetap yakin kepada Kristus, berbuat kasih kepada semua orang,
bertahan dalam penderitaan, dan tetap bersikap lemah-lembut. 12 Seperti
orang yang bertekun melatih diri untuk pertandingan olahraga, seperti

* 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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itulah kamu berjuang keras supaya kamu tetap percaya penuh kepada
ajaran benar. Berjuanglah untukmendapatkan hadiah kemenangan sesuai
dengan panggilan Allah di dalam dirimu— yaitu hidup selama-lamanya.
Ingatlah bahwa kamu tidak malu mengakui keyakinanmu itu di hadapan
orang banyak. 13 Jadi sekarang saya mendorong kamu untuk berjanji lagi
di hadapan Allah— yang memberi hidup kepada segala makhluk, dan di
hadapanKristus Yesus— yangmengakui diri-Nya denganberani di hadapan
Pontius Pilatus: 14 Lakukanlah setiap perintah Kristus dengan hati yang
murni dan tanpa noda atau kesalahan, sampai Penguasa kita Kristus Yesus
datang kembali. 15Waktu yang tepat untuk kedatangan-Nya hanya diten-
tukan oleh Allah— TUHAN yang satu-satunya dan yang terpuji, Raja atas
segala raja dan Penguasa atas segala penguasa. 16 Hanya Dia yang tidak
pernah mati, yang tinggal di dalam cahaya yang begitu terang sehingga
tidak ada yang bisa mendekati-Nya. Manusia yang ada di dunia ini belum
pernah melihat Dia dan tidak ada yang sanggup melihat Dia. Hormat dan
kuasa bagi Dia untuk selama-lamanya! Amin.

17 Nasihatilah orang-orang yang kaya akan harta dunia mereka supaya
mereka tidak sombong, dan tidak berharap kepada barang-barang yang
tidak tetap, tetapi berharap kepada Allah saja. Karena dengan segala
kekayaan-Nya, Allah bermurah hati menyediakan segala keperluan kita,
dan semua itu diberkati-Nya untuk kita nikmati. 18-19 Nasihatilah juga
mereka supaya mereka menjadi kaya di mata Allah— yaitu murah hati,
sukamemberi, danmenggunakan hartamereka untukmengerjakan segala
perbuatan yang baik. Dengan begitu, 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 per-
cayakan kepadamu. Jauhkanlah dirimu dari ajaran-ajaran yang tidak
berasal dari Allah dan dari perdebatan yang tidak berguna dengan orang-
orang yang memusuhi kita berdasarkan ‘pengetahuan’ mereka. ‘Penge-
tahuan’ mereka itu sebenarnya adalah kebodohan. 21 Dengan mengikuti
‘pengetahuan’ itu, ada orang-orang yang sudah tersesat dan meninggalkan
keyakinan yang benar.
Dan kepada semua yang membaca surat ini, doa saya supaya kebaikan

hati Allah akan selalu menyertai kalianmasing-masing.
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Surat Paulus yang kedua kepada Timotius
1-2Kepada yang kekasih anakku Timotius:
Salam dari Paulus, rasul Kristus Yesus. Saya sudah diutus sebagai rasul

karena kehendak Allah, untuk memberitakan tentang hidup yang selama-
lamanya yang sudah Dia janjikan. Hidup selama-lamanya itu kita peroleh
karena bersatu dengan Kristus Yesus.
Doa saya, AllahBapadanPenguasakitaKristusYesus akan selalubaikhati

kepadamu, mengasihanimu, dan menjagamu supaya kamu hidup dengan
tenang dalam perlindungan Bapa dan Penguasa kita.

Ucapan syukur dan penghiburan
3 Timotius, karena kamu saya sangat bersyukur kepada Allah— yaitu

Dia yang saya layani dengan hati yang tidak merasa bersalah, seperti
yang dilakukan oleh nenek moyang saya. Siang dan malam saya tidak
lupa mendoakanmu. 4 Dan ketika teringat kepadamu, saya mengingat air
matamu waktu kita berpisah. Jadi saya rindu sekali bertemu denganmu,
supaya hati saya penuh dengan sukacita lagi. 5 Saya ingat bahwa kamu
sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Hal itu sangat terbukti bagi
saya. Dandalam sifat itu kamumengikuti teladannenekmuLois dan ibumu
Eunike. 6Oleh karena itu saya mau mengingatkan kamu supaya terus me-
manfaatkan dan meningkatkan kemampuan rohani yang diberikan Allah
kepadamu pada saat saya meletakkan tangan saya atasmu. Kemampuan
itu seperti api yang tidak dibiarkan padam, tetapi perlu terus dinyalakan.
7Karena ketika Roh Allahmemimpin hidup kita, kita tidak perlu takut atau
malu. Sebaliknya Roh itumenambah kemampuan kita untuk hidup dengan
kuasa, penuh kasih, dan penguasaan diri.

8 Jadi, janganlah kamu malu memberi kesaksian tentang Penguasa kita,
dan janganlah malu karena saya— yang dipenjarakan karena melayani
Dia. Sebaliknya, dengan kekuatan dari Allah, kamu juga turut menderita
bersama saya demi Kabar Baik. 9 Karena Allah sudah menyelamatkan
kita lalu memanggil kita untuk hidup sebagai umat yang dikuduskan-Nya.
Semuanya itu bukan terjadi karena perbuatan kita. Hanya oleh karena
kehendak-Nyalah dan melalui kebaikan hati-Nya saja kita diselamatkan
dan dipanggil! Dan kebaikan hati-Nya itu sudah direncanakan sebelum
permulaan zamandandiberikankepadakita karenakita dipersatukanden-
gan Kristus Yesus. 10 Keselamatan itu sekarang sudah dinyatakan kepada
kita dengan kedatangan Kristus Yesus, Juruselamat kita. Dia sudahmembi-
nasakan kuasa maut atas kita, dan melalui Kabar Baik Dia menunjukkan
jalan menuju hidup selama-lamanya dan yang tidak ada habis-habisnya.
11 Supaya Kabar Baik itu semakin tersebar luas, maka Allah memilih saya
sebagai pemberita, rasul, dan guru. 12 Itulah sebabnya saya menderita di
penjara ini! Tetapi saya tidak malu, karena saya sudah mengenal Yesus.
Dia sangat layak dipercaya, dan saya yakin bahwaDiamampumenjaga dan
menjamin hasil dari pelayanan yang Dia sudah percayakan kepada saya
sampai Hari kedatangan-Nya.

13 Peganglah teguh ajaran benar yang saya ajarkan kepadamu. Teta-
plah percaya kepada Kristus dan hiduplah dengan kasih yang kita peroleh
karena bersatu dengan Dia. 14 Kepadamu Allah sudah mempercayakan
ajaran benar yang sangat berharga itu. Jadi jagalah itu dengan pertolongan
Roh Kudus yang hidup di dalam kita.
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15Kamu sudah mendengar bahwa semua saudara seiman di daerah Asia
sudahmeninggalkan saya— termasuk Figelus danHermogenes. 16-17Hal itu
membuat sayamerindukanOnesiforus!* Sayaberdoa supayaTUHANmem-
berkati keluargaOnesiforus sesuaidengankebaikanhati-Nya. Biarpunsaya
di penjara, dia tidak malu mengunjungi saya. Bahkan ketika dia datang
ke Roma, dia terpaksa mencari saya ke sana kemari sampai menemukan
saya. Dia selalumenghibur danmenguatkan saya. 18Dan kamu pasti masih
ingat betapa banyak diamenolong saya di Efesus. Hendaklah kebaikan hati
TUHANmenyertai Onesiforus pada Hari Pengadilan!

2
Menjadi tentara Kristus Yesus yang setia

1 Anakku Timotius, hendaklah kamu terus dikuatkan melalui kebaikan
hati Allah yang luar biasa— yang kita peroleh karena bersatu dengan
Kristus Yesus. 2 Dan semua ajaran yang sudah kamu dengar ketika saya
mengajar para saudara-saudari seiman, hendaklah kamu juga ajarkan dan
percayakan kepada saudara-saudari yang lain— khususnya kepadamereka
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 maumenyenangkan hati koman-
dannya. 5 Atau contoh lain: Dalam pertandingan olahraga, seorang pelari
tidak akan menerima hadiah kemenangan* kalau dia tidak berlari sesuai
dengan peraturan-peraturan pertandingan itu. 6Dan contoh lain: Seorang
petani yang bekerja keras pantas menjadi orang pertama yang menikmati
hasil panen yang ditanamnya. 7Pikirkanlah contoh-contoh ini, dan TUHAN
akan memberikan kemampuan kepadamu untuk mengerti lebih dalam
tentang hal-hal ini.

8Pikirkanlah selalu tentang Kristus Yesus! Dia KeturunanDaud.† DanDia
sudahhidup kembali dari kematian. ItulahKabar Baik yang saya beritakan.
9 Tetapi justru karena saya mengabarkan berita keselamatan itulah maka
saya dibuat menderita! Sampai saat ini saya dipenjarakan dalam keadaan
terikat dengan rantai— seperti saya seorang penjahat. Tetapi Firman Allah
tidak bisa dipenjarakan! Masih ada banyak saudara-saudari kita yang
terus memberitakan kabar keselamatan itu. 10 Jadi saya rela bertahan
dalam segala macam penderitaan, karena dengan demikian saya mem-
pertahankan kebenaran dalam Kabar Baik yang sedang diberitakan dan
dipercayai itu. Karena dengan bertahan teguh saya sebenarnya menolong
semua umat pilihan Allah, supaya mereka mendapat kesempatan mener-
ima keselamatan yang kita peroleh karena bersatu dengan Kristus Yesus.
Dengan demikian mereka akan turut menikmati kemuliaan-Nya selama-
lamanya.

11Perkataan ini sangat layak dipercaya:
* 1:16-17 Onesiforus Paulus tidak langsung berkata bahwa Onesiforus sudah mati, tetapi banyak
penafsir berkata bahwabahasa yang digunakan Paulus lebih cocok kalauOnesiforus sudahmati dan
tidak lagi hidup bersama keluarganya. * 2:5 hadiah kemenangan Secara harfiah, “mahkota.”
† 2:8 keturunan Daud Nabi-nabi sudah bernubuat bahwa Raja Penyelamat akan datang dari
keturunan Raja Daud. Jadi semua orang Yahudi menyebut Raja Penyelamat dengan perkataan
“Keturunan Daud.” Lihat Yes. 29:18-19; 35:4-6; 42:6-7.
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Kalau kita menganggap diri mati bersama Dia,✡
kita juga akan hidup bersama Dia.

12Kalau kita tetap setia kepada-Nya— biarpun dalam penderitaan,
kita juga akanmemerintah bersama Dia.

Tetapi kalau kita menyangkal Dia dengan berkata, “Saya bukan pengikut
Yesus,”

maka Dia juga akan berkata, “Kamu bukan pengikut-Ku.”
13Walaupun begitu, kalau kita hidup kurang setia sesuai dengan kehendak-

Nya,
Dia akan tetap setia menepati segala janji-Nya kepada kita,
karena Dia tidak bisa menyangkal perkataan-Nya sendiri.
Berusahalah supaya diakui oleh Allah

14 Tetaplah ingatkan saudara-saudari kita tentang semua hal itu, dan di
hadapanAllahberilahnasihatkepadamerekadengan tegas, supayamereka
tidakbertengkar tentanghal-hal yang tidakberguna.✡ Pertengkaran seperti
itu tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baik, tetapi menyesatkan sam-
pai membuat orang yang mendengarnya menjadi binasa. 15 Berusahalah
sungguh-sungguh supayadiakui olehAllah sebagai hambayangpantas bek-
erja bagi-Nya. Hendaklah kamu menjadi hamba yang tidak perlu merasa
malu atas pekerjaanmu, karena kamu mengajarkan dengan tepat ajaran
yang benar dari Allah.

16 Janganlah kamu melibatkan diri pada waktu orang-orang mem-
bicarakan ajaran yang tidak berguna— yaitu ajaran yang tidak berasal dari
Allah. Siapa yangmelibatkan diri dalampembicaraan seperti itu, hidupnya
akan semakin jauh dari kehendak Allah. 17 Ajaran-ajaran semacam itu
menular seperti penyakit berbahaya. Himeneus dan Filetus adalah guru-
gurupalsuyangmengajarkanhal-hal semacamitu! 18Merekaberdua sudah
mengikuti jalan sesat, karena mereka mengajar bahwa Allah tidak akan
menghidupkan kita kembali sesudah mati, karena menurut mereka satu-
satunya kesempatan untuk dihidupkan kembali sudah terjadi.‡ Dengan
demikianmereka sudahmengacaukankeyakinanbeberapa orang saudara-
saudari kita.

19 Tetapi ajaran benar dari Allah§ adalah bagaikan batu fondasi yang
besarbagi kitapengikutKristus. Danduaperkataan ini ditulis denganhuruf
besar pada batu fondasi itu:
“TUHAN mengenal siapa yang sudah menjadi milik-Nya, dan siapa yang

belummenjadi milik-Nya.”✡
Dan
“Setiap orang yangmengatakan, ‘Saya adalah pengikut Tuhan Yesus,’ harus

berhenti melakukan kejahatan.”
20 Coba pikirkan contoh ini: Di dalam sebuah rumah mewah ada

bermacam-macam piring dan alat dapur lainnya yang terbuat dari bahan-
bahan yang berharga— seperti emas dan perak. Dan ada juga yang terbuat
dari kayu dan tanah liat. Yang terbuat dari bahan berharga dipakai hanya
untuk keperluan yang istimewa, sedangkan yang terbuat dari kayu dan
✡ 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
ajaranbenar…Dalamayat ini Paulus tidak langsungmenyebut apa yangmenjadi ‘batu fondasi…bagi
kita’. Ada penafsir yang berkata bahwa seluruh persatuan jemaat Kristus yang dimaksudkan. Lihat
Ef. 2:19-22 dan 1Tim. 3:15. ✡ 2:19 Bil. 16:5
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tanah liat dipakai untuk keperluan sehari-hari. 21 Demikian juga kamu!
Kalau kamumengkhususkan dirimu hanya bagi Tuhan saja— denganmen-
jaga dirimu supaya tetap hidup murni, kamu akan menjadi seperti bejana
istimewa. Berarti kamu menjadi bejana yang bersih dan layak dipakai
Tuhan untuk setiap pekerjaan yang baik.

22 Tetapi jauhkanlah dirimu dari segala hal yang menimbulkan hawa
nafsu dan keinginan orang muda. Berusaha keraslah untuk tetap hidup
benar, tetap yakin kepada ajaran yang benar, tetap berbuat kasih, dan
tetaphidupberdamai dengan sesamamu. Semua itu perlu dilakukan secara
bersama-sama dalam persekutuan dengan saudara-saudari yang (seperti
kamu sendiri) setiap hari meminta pertolongan Tuhan dengan hati yang
sungguh-sungguh. 23 Dan sekali lagi saya berpesan: Janganlah terlibat
dalam perdebatan yang bodoh tentang ajaran yang tidak berguna, karena
kamu sudah tahu bahwa perdebatan semacam itu hanya menimbulkan
pertengkaran. 24Dan memang tidak pantas bagimu sebagai hamba Tuhan
Yesus untuk bertengkar. Sebaliknya setiap hamba Tuhan harus ramah
kepada semua orang, pintar mengajar, dan sabar menghadapi masalah
atau kesusahan. 25 Dan sebagai hamba Tuhan, hendaklah kamu lemah
lembut kepada mereka yang melawanmu ketika kamu mengajar atau me-
nunjukkan kesalahanmereka. Karena kita bekerja dengan harapan bahwa
Tuhan akan bekerja dalam hati mereka supaya bertobat dan menerima
ajaran yang benar. 26 Jadi harapan kita, mereka bisa sadar kembali dan
bisa lepas dari jerat iblis. Karena bukan secara kebetulan orang-orang
mengikuti ajaran sesat. Tetapi mereka ditipu dan diikat oleh iblis supaya
merekamenjadi kaki-tangannya.

3
Sifat-sifat manusia pada zaman sekarang

1 Anakku, hendaklah kita menyadari bahwa pada masa terakhir dari
zaman ini✡ kita pasti akan mengalami banyak kesulitan. 2 Banyak orang
akan
mengasihi dirinya sendiri, mata duitan,
sombong dan sukamemuji diri sendiri,
sukamenghina orang lain, tidakmenaati orang tua,
tidak tahu berterima kasih, tidakmenghormati Allah,
3 tidakmengasihi orang lain, tidakmemaafkan kesalahan orang lain,
sukamenjelek-jelekkan orang lain, tidak bisa menguasai diri sendiri,
bersifat kasar dan kejam, danmembenci segala sesuatu yang baik.
4Orang-orang pada zaman terakhir ini akan sukamengkhianati temannya,
tidak berpikir panjang,
sombong danmenganggap diri lebih penting daripada orang lain,
dan lebih suka menikmati kesenangan duniawi daripada menyenangkan

hati Allah.
5 Memang, di mata orang-orang lain, mereka mau dianggap sebagai
pengikut agama, tetapi mereka tidak mau sungguh-sungguh mengenal
Allah atau diubahkan oleh kuasa-Nya! Jauhkanlah dirimudari orang-orang
seperti itu.

6 Karena orang-orang seperti itulah yang mengatakan dirinya sebagai
guru agama, supaya diundang masuk ke rumah-rumah orang lain. Lalu
merekamenipu danmenjerat perempuan-perempuan yang belum dewasa
secara rohani dan terlalu cepat percaya apa saja. Maksud saya, perempuan
✡ 3:1 1Kor. 10:11; Ibr. 1:2; 1Ptr. 4:7; 4:17; 1Yoh. 2:18
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yang merasa beban dosa mereka sangat berat karena membiarkan diri
mereka terbawakesanakemariolehsegalamacamkeinginan. 7Perempuan
seperti itu selalu bersedia belajar tentang hal-hal rohani, tetapi terny-
ata mereka tidak mampu membedakan ajaran benar dan ajaran palsu.
8 Sedangkan ‘guru-guru agama’ seperti itu adalah seperti Yanes dan Yam-
bres* yang melawan Musa. Berarti pikiran guru-guru itu sudah menjadi
kacau dan mereka selalu melawan ajaran yang benar. Apa yang mereka
percayai sebenarnya tidak masuk akal. 9 Tetapi guru-guru palsu itu tidak
akanberhasilmenjeratdanmenyesatkanbanyakorang. Karenakebodohan
mereka akan menjadi sangat nyata, sama seperti yang terjadi pada Yanes
dan Yambres.

Menjadi hamba Tuhan seperti Paulus
10 Tetapi anakku, kamu sudah mengikuti ajaran dan teladan saya. Tu-

juan hidup saya sudah menjadi tujuan hidupmu. Kamu dan saya sudah
mempunyai keyakinan dan kesabaran yang sama. Cara kita mengasihi
sesama dan bertahan dalam kesusahan juga sama. 11Di daerahmu sendiri,
kamu jelas tahu bagaimana penduduk kota Antiokia, Ikonium, dan Listra
menganiaya saya dan membuat saya menderita. Tetapi ingatlah bahwa
Tuhan menyelamatkan saya dari semuanya itu! 12 Setiap hamba Kristus
Yesus yang sungguh-sungguh mau hidup menyenangkan hati Allah akan
dianiaya. 13Sedangkanorang jahat dan guru-gurupalsu akan terusmenjadi
semakinberbahaya. Merekamenyesatkanorang lain, tetapimereka sendiri
juga tersesat.

14Olehkarena itu, Timotius, hendaklahkamutetapmengikuti ajaranyang
sudah saya ajarkan dan yang diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan yang
lain kepadamu. Kamu sudah percaya akan ajaran itu karena kamu tahu
bahwa kami yang mengajarkannya layak dipercayai. 15Dan keyakinanmu
itu juga berdasarkan Kitab Suci— yang sudah kamu kenal sejak kecil. Dan
melalui FirmanTUHAN itukamumenjadi bijaksana, sehinggakamumener-
ima keselamatan yang kita peroleh karena percaya kepada Kristus Yesus.
16 Seluruh Kitab Suci ditulis sesuai dengan perkataan Allah sendiri. Dan
semuanya berguna untuk mengajar, menegur, menunjukkan kesalahan,
dan mendidik kita bagaimana hidup benar di mata Allah. 17 Jadi melalui
Firman Allah, kita sebagai hamba Allah dimampukan dan diperlengkapi
untuk menjalankan setiap tugas yang baik yang diberikan TUHAN kepada
kita.

4
1Mengingat bahwa Kristus Yesus akan datang kembali dan memerintah

sebagaiRaja, laluDiaakanmengadili semuaorang—baikyangmatimaupun
yangmasih hidup, maka di hadapan Allah dan Kristus Yesus saya memberi
perintah ini kepadamu: 2 Beritakanlah Firman Allah selalu— baik ketika
jemaat yang kamu layani maumendengar atau pun tidak maumendengar.
Dengan bersabar terhadap berbagai kelemahanmereka, mendidikmereka
berdasarkan Firman-Nya. Tunjukkanlah kesalahan mereka, tegur dan
kuatkanlah hati mereka.

3 Karena waktunya akan datang di mana orang tidak mau lagi menden-
garkan ajaran yang benar. Sebaliknya, mereka akan mencari ke sana ke-
mari untuk mendapatkan guru-guru yang akan mengajar mereka tentang

* 3:8 Yanes danYambresAdalahnamayang secara tradisi dipakai oleh orangYahudi untuk ahli-ahli
sihir yangmelawanMusa dalam pengadilan Firaun. Nama itu tidak terdapat dalam Kel. 7:11-12, 22.
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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 senangmendengarkan ajaran berdasarkan
cerita dongeng atau cerita omong kosong.

5 Tetapi hendaklah kamu menahan dirimu setiap waktu. Janganlah
takut menghadapi kesusahan yang terjadi karena melayani Tuhan Yesus.
Lakukanlah tugasmu sebagai pemberita Kabar Baik. Lengkapilah seluruh
tugasmu sebagai seorang hamba Tuhan.

6Karena sudah tiba waktunya saya akan dibebaskan dari tubuh duniawi
ini! Darah saya akan segera dicurahkan seperti suatu persembahan bagi
Tuhan,* laluDia akanmenerima jiwa saya. 7Saya sudahmencapai garis ter-
akhir dalam perlombaan rohani ini. Saya sudah menjadi pemenang dalam
perjuangan ini! Saya sudah berdiri kuat dalam apa yang saya percayai
sampai hari terakhir. 8 Jadi sekarang hampir tibawaktunya bagi saya untuk
menerimamahkota kemenangan yang sudah disiapkan bagi saya. Mahkota
itu akan menunjukkan bahwa Hakim yang adil— Tuhan Yesus, mengakui
saya sebagai orang yang sudah hidup dengan benar. Sayamerindukan hari
kemenangan itu ketika saya bertemu dengan-Nya dan menerima mahkota
itu. Dan mahkota kemenangan disiapkan bukan hanya untuk saya, tetapi
juga bagi semua orang yangmerindukan hari kedatangan-Nya kembali.

Petunjuk pribadi
9 Berusahalah datang kepada saya secepat mungkin. 10 Karena Demas—

yang terlalu mencintai dunia ini, sudah meninggalkan saya dan pergi
ke Tesalonika. Sedangkan saya sudah mengutus Kreskes ke Galatia dan
Titus ke Dalmatia. 11 Hanya Lukas yang masih bersama saya. Waktu
kamu datang, ajaklah Markus ikut bersamamu, karena dia sudah menjadi
penolong yang baik bagi saya. 12Dan lagi, Tikikus sudah saya utus ke Efesus.

13 Waktu kamu melewati Troas, ambillah jubah tebal yang sudah saya
titipkan sama Karpus, dan juga kitab-kitab saya— khususnya yang terbuat
dari kulit binatang.

14Aleksander— pengusaha tembaga dan besi itu, sudah sangat mengani-
aya saya, sehinggamasalah saya bertambah. TUHANakanmenghukumnya
sesuai dengan perbuatannya. 15 Kamu juga harus waspada terhadap dia,
karena dia sangat menentang ajaran kita.

16 Pertama kali saya membela diri di pengadilan, tidak ada satu teman
pun yangmenolong saya. Semuanya sudahmeninggalkan saya. Hendaklah
Allah mengampuni mereka. 17 Tetapi saat itu Tuhan Yesus tetap menyertai
saya. Dan Dia memberi kekuatan kepada saya, sehingga saya bisa mem-
beritakan Kabar Baik sepenuhnya kepada orang-orang yang hadir— yang
semuanya adalah orang yang bukan Yahudi. Maka akhirnya saya disela-
matkan dari mulut singa. 18 Tuhanlah yang sanggup menyelamatkan saya
dari segala ancaman apapun, dan akhirnya Dia yang akan membawa saya
dengan selamat ke dalam kerajaan-Nya di surga. Bagi Dialah kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin!

* 4:6 Darah … Frasa ini menerjemahkan satu kata yang bisa diterjemahkan “curahkan air anggur
sebagai persembahan.” Persembahan binatang sesuai Hukum Taurat hampir selalu dilengkapi
dengan persembahan tepung terigu tercampurminyak zaitun dan persembahan sekitar dua liter air
anggur— yang dicurahkan secara perlahan-lahan di atas daging kurban yang sedang dibakar atas
mezbah. Lihat Kel. 29:38-41; Bil. 15:1-12. Paulus tidak bermaksud bahwa darahnya benar-benar
menjadi persembahan. Tetapi dengan cara ini dia menggambarkan bahwa dia— demi kemuliaan
Tuhan, akan segera dibunuh dengan cara yangmengerikan. Bandingkan Fil. 2:17.
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Salam terakhir
19 Sampaikan salam saya kepada Priskila dan Akwila, dan kepada kelu-

arga Onesiforus. 20 Dalam perjalanan ke sini, Erastus memutuskan untuk
tinggal di Korintus. Dan saya meninggalkan Trofimus di Miletus karena
dia sedang sakit. 21Usahakanlah sedapat mungkin datang kemari sebelum
musim dingin.
Ebulus dan juga Pudes, Linus, Klaudia, dan semua saudara-saudari

seiman di sini mengirim salam kepadamu.
22Timotius, doa saya, Tuhan Yesus akan selalumenyertaimu. Dan kepada

semua yang membaca surat ini, doa saya, kebaikan hati Allah akan selalu
menyertai kalianmasing-masing.
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Surat Paulus kepada Titus
1-4 Kepada yang kekasih saudara seiman saya, Titus— yaitu anak rohani

saya yang sesungguhnya karenamempunyai keyakinan yang sama:
Salam dari Paulus, hamba Allah dan rasul Kristus Yesus. Saya sudah

diutus untukmenolong umat Allah supaya semakin percaya kepada Kristus
danmengetahui ajaran benar. Dan ajaran benar itumemimpin kita supaya
hidup menurut kemauan Allah. Karena kita percaya dan mengikuti ajaran
itu, kita yakin bahwa kita memiliki hidup yang selama-lamanya. Allah,
yang tidakpernahberdusta, sudahmenjanjikanhidup itu bagi kita sebelum
dunia diciptakan. Lalu pada waktu yang tepat, Allah, yang juga adalah Ju-
ruselamat kita, menyatakan tentang hidup itu kepada dunia melalui Kabar
Baik, dan saya dipercayakan tugas untukmengabarkan berita keselamatan
itu.
Doa saya, Allah Bapa dan Juruselamat kita Kristus Yesus akan selalu baik

hati kepadamu dan menjagamu supaya kamu hidup dengan tenang dalam
perlindungan Bapa dan Juruselamat kita.

Pekerjaan Titus di Kreta
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. 6 Untuk
dipilih menjadi penatua, orang itu harus hidup tidak bercela. Dia harus
setia kepada istrinya dan tidakbolehmempunyai istri lebih dari satu. Anak-
anaknya juga harus orang percaya. Mereka tidak boleh dikenal sebagai
anak yang tidak bisa diatur atau yang tidak taat. 7 Seorang penatua
mempunyai tugas mengurus pekerjaan Allah. Oleh karena itu hanya bisa
diangkat kalau hidupnya tidak bercela. Dia tidak boleh sombong, keras
kepala, atau cepat marah, atau pemabuk. Jangan mengangkat orang yang
suka berkelahi atau yang berusaha menjadi kaya dengan menipu orang
lain. 8 Seorang penatua juga harus siap menolong orang lain dengan
menerima mereka di dalam rumahnya. Dia harus selalu mau yang terbaik
bagi semua orang. Dia harus bijaksana dan hidup dengan benar, dan
dia harus setia kepada Allah dan berkenan pada-Nya. 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 juga memakai ajaran
palsu itu sebagai alasan untuk minta uang. 12 Pada waktu yang lalu, ada
seorang terkenal yang juga berasal dari Kreta yangmenulis,
“Semua penduduk pulau Kreta adalah pembohong.

Mereka seperti binatang jahat,
* 1:9 ajaran yang benar Secara harfiah, “ajaran (yang) sehat.” Ajaran yang sehat adalah ajaran
yang terbukti menghasilkan hal-hal baik waktu diterapkan. Ajaran seperti itu memimpin supaya
cara hidup membawa hormat kepada Kristus, dan juga memberi berkat-berkat rohani. Lihat juga
Tit. 1:13; 2:1, dan 1Tim 1:5.
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malas bekerja,
dan hanyamaumakan saja.”†

13Apa yang dikatakan oleh orang terkenal itumemang benar! Jadi tegurlah
mereka dengan tegas, supaya mereka tetap percaya kepada ajaran benar.
14Dengan begitu mereka tidak akan peduli pada cerita-cerita dongeng dari
orang Yahudi, dan mereka akan berhenti mengikuti perintah dari orang-
orang yang sudahmeninggalkan ajaran benar.

15 Bagi orang-orang yang murni hatinya, semua makanan dan benda
adalah murni. Tetapi bagi mereka yang penuh dosa dan tidak percaya,
tidak ada yang murni. Sesungguhnya pikiran mereka sudah menjadi
jahat dan hati nurani mereka sudah kotor. 16Mereka mengatakan bahwa
mereka mengenal Allah, tetapi perbuatan mereka tidak membuktikan hal
itu. Merekamenolakuntuk taat kepadaAllah, dan tidakmampumelakukan
sesuatu yang baik. Allahmembenci cara hidupmereka.

2
Menaati ajaran yang benar

1Namun, kamu Titus, harus selalu mengajarkan cara hidup yang sesuai
dengan ajaran yang benar. 2 Ajarlah laki-laki yang sudah tua untuk men-
guasai diri, untuk hidup bijaksana, dan sebagai orang yang bisa dihormati.
Mereka harus tetap percaya ajaran yang benar, sungguh-sungguh men-
gasihi orang lain, dan selalubertahanwaktumenghadapi kesusahan. 3 Juga,
nasihatilah perempuan-perempuan yang sudah tua supaya hidup hanya
untuk menyenangkan Allah. Mereka tidak boleh bercerita bohong tentang
orang lain, dan jangan sampai mereka tidak bisa lepas dari minuman
keras. Mereka juga harus mengajarkan hal-hal yang baik saja. 4 Dengan
demikian,merekabisamengajarperempuan-perempuanyangmudauntuk
mengasihi suami dan anak-anak mereka. 5 Mereka juga bisa mengajar
perempuan-perempuanmudauntukhidupbijaksanadandenganhati yang
bersih. Sebaiknya yang muda juga belajar bagaimana mengurus rumah
tangga dengan baik, dan cara melayani suami. Dengan begitu, tidak ada
orang yang bisa menjelekkan ajaran yang sudah diberikan Allah kepada
kita.

6 Demikian juga, ajarlah laki-laki yang muda untuk hidup bijaksana.
7 Titus, dalam segala hal kamu harus menjadi contoh yang baik kepada
mereka. Ajarlahmerekadenganhati yang jujur, denganmemakai cara yang
patut dihormati. 8Dan semua ajaranmu haruslah yang benar, supaya tidak
memberi kesempatankepadamereka yangmenentang kita. Denganbegitu,
mereka akan malu karena mereka tidak menemukan kesalahan yang bisa
dipakai untukmencela kita.

9 Dan sampaikanlah hal-hal ini kepada orang-orang yang bekerja seba-
gai budak milik orang lain: Mereka harus selalu bersedia melayani tuan
merekamasing-masing, harus berusahamenyenangkanmereka, dan tidak
boleh membantah tuannya. 10 Mereka tidak boleh mencuri harta dari
tuannya. Tetapi mereka harus membuktikan bahwa mereka benar-benar
bisa dipercaya dalam segala hal. Dengan begitu, semua orang akan senang
pada ajaran kita tentang cara Allahmenyelamatkanmanusia.

11 Itulah cara hidup yang seharusnya bagi kita, karena sekarang Allah
sudah menunjukkan kebaikan hati-Nya yang bisa menyelamatkan setiap
† 1:12 kutipan dari seorang terkenal Para penafsir berkata bahwa Paulus mengambil kutipan ini
dari seorang pembuat puisi yang bernama Epimenides. Epimenides berasal dari Kreta dan hidup
600 tahun SM.
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orang. 12 Jadi, selama hidup di dunia sekarang ini, kebaikan hati Allah itu
bekerja dalam hati kita supaya kita belajar untuk hidup bijaksana, jujur,
melayani Allah, dan melepaskan diri dari keinginan-keinginan dunia yang
selalu bertentangan dengan kemauan TUHAN. 13 Jadi sekarang, dengan
gembira dan sangat yakin,* kita menantikan waktu kedatangan kembali
Juruselamat kita Kristus Yesus. Pada waktu itu sinar kemuliaan Yesus
sebagai Allah yang sangat berkuasa akan terlihat di dunia ini.† 14Dia sudah
menyerahkan diri-Nya untukmati supaya kita dibersihkan dan dibebaskan
dari segala kejahatan, supaya kita menjadi umat-Nya yang khusus dan
selalu rajin berbuat baik.

15 Itulah hal-hal yang harus kamu sampaikan kepada mereka. Ajaklah
mereka untuk mengikuti hal-hal itu. Dan kalau mereka tidak taat, tegurlah
mereka. Kamumempunyai kuasa penuh untuk melakukan itu, jadi jangan
biarkan seorang punmenganggap bahwamereka bisamengabaikan kamu.

3
Cara hidup yang benar

1TolongSaudara ingatkankepada semuapengikutKristus supayamereka
selalu menghormati semua pemimpin pemerintah, taat kepada mereka,
dan selalu bersedia melakukan yang baik. 2 Sampaikan kepada mereka
supaya mereka jangan menjelekkan orang lain, tetapi hidup dalam damai
dengansemua. Mereka jugaharus lemah-lembutdansopan terhadap setiap
orang.

3 Karena dulu, kita juga adalah orang bodoh yang tidak taat kepada
Allah. Kita sesat dan terikat oleh bermacam-macam keinginan yang hanya
menyenangkan tubuh kita. Dan kita selalu mempunyai rencana jahat dan
iri hati. Orang-orangmembenci kita dan kita membenci mereka.
4Namun, waktu keadaan kita begitu, Allah, yang juga adalah Juruselamat

kita,
menunjukkan kebaikan hati dan kasih-Nya kepada kita semua dengan
membuka jalan keselamatan untuk kita.

5Kita diselamatkan bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita,
tetapi karena Dia sendiri mengasihani kita.

Dia menyelamatkan kita melalui Roh-Nya
yangmembersihkan kita dari dosa,
sehingga kita dilahirkan kembali danmempunyai hidup baru.

6Dan Diamencurahkan Roh-Nya dengan sepenuhnya atas kita
melalui Kristus Yesus, Juruselamat kita.

7Hanya dengan kebaikan hati Allah saja
kita sudahmenjadi benar di mata-Nya!

Tujuan semua ini adalah supaya kita menjadi anak-anak Allah
yang berhakmenerima hidup selama-lamanya.
Itulah yang kita nantikan dengan yakin.

8 Semua yang sudah saya katakan itu benar. Dan saya mau supaya Saudara
mengajarkan semua itu dengan tegas, sehingga orang-orang yang percaya
kepada Allah sungguh-sungguh berusaha untuk berbuat baik. Cara hidup

* 2:13 gembira dan sangat yakin Secara harfiah, kata-kata ini menerjemahkan “pengharapan yang
(penuh) berkat.” † 2:13 kemuliaan Yesus sebagai Allah Bahasa Yunani juga dapat dimengerti, “…
menantikan waktunya Allah Yang Mahakuasa dan Penyelamat kita Kristus Yesus datang kembali—
di mana kemuliaan Bapa dan Yesus akan dinyatakan.” Untuk ayat lain di mana Yesus disebut Allah,
lihat Yoh. 10:30; Rom. 9:5; Fil. 2:6; 1Yoh. 5:20.
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seperti itu cocok bagi kita pengikut Kristus, dan juga berguna bagi semua
orang.

9Tetapi janganlahmelibatkan dirimu kalau ada yang bertengkar tentang
ajaran Yahudi, misalnya kalau mereka bertengkar tentang nama-nama
nenek moyang mereka, dan juga tentang Hukum Taurat. Pertengkaran
tentang hal semacam itu tidak berguna dan kurang bijaksana. 10 Jadi kalau
ada orang yangmembuat perpecahan karena suka bertengkar, kamu harus
menegur dia sampai dua kali untuk berhenti. Kalau dia tetap membuat
persoalan, jangan berhubungan lagi dengan dia. 11 Karena kamu tahu
bahwa orang-orang seperti itu berdosa dan tidak mengikuti ajaran benar.
Dosa-dosamerekamembuktikan bahwamereka bersalah.

Petunjuk terakhir dan salam
12SayaakanmengutusArtemasatauTikikuskepadamu. Waktu salah satu

dari mereka tiba, mohon Saudara segera datang kepada saya ke Nikopolis.
Saya sudahmemutuskan untuk tinggal di sana selamamusim dingin ini.

13Waktu Apolos dan ahli hukum Zenas sudah siap untuk pergi dari situ,
sayaminta jemaatmembantumereka sebaikmungkin, supayamereka bisa
melanjutkan perjalanan tanpa mengalami kekurangan. 14 Sebaiknya, kita
sebagai pengikut-pengikut Kristus, harus belajar untuk saling membantu
seperti itu, dan selalu siap untuk berbuat baik sewaktu orang lain memer-
lukan bantuan. Jangan sampai kita hidup percuma saja.

15 Semua orang yang bersama dengan saya di sini mengirim salam
kepadamu. Sampaikanlah salamkami kepada orang-orang yangmengasihi
kami karena kita percaya kepada Yesus.
Doa saya, Allah akan selalu baik hati kepada kalianmasing-masing.*

* 3:15 kalian masing-masing Dengan kedua kata terakhir, sudah jelas bahwa Paulus tahu bahwa
bukan hanya Titus yang akanmembaca surat ini.
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Surat Paulus kepada Bapak Filemon
1-2 Kepada yang kekasih saudara saya seiman Filemon— teman sekerja

kami,* dan kepada saudari seiman kita Afia, dan seluruh anggota jemaat
yang berkumpul di rumah Filemon, dan kepada saudara seiman Arkipus—
yang berjuang bersama kami demi Tuhan Yesus.
Salam dari Paulus yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, dan salam

dari Timotius— saudara seiman kita.
3Doa kami, Allah Bapa dan Penguasa kita Kristus Yesus akan selalu baik

hati kepada kalian masing-masing dan menjagamu supaya kamu hidup
tenang dalam perlindungan Bapa dan Penguasa kita.

Kasih dan keyakinan Filemon
4 Setiap kali saya teringat mendoakan Saudara, saya selalu bersyukur

kepada Allah kita karena kamu. 5 Saya bersyukur karena saya sudah
mendengar bahwa Saudara banyak berbuat kasih kepada semua umat
Allahdan teruspercaya sepenuhnyakepadaTuhanYesus. 6Dansayaberdoa
supaya keyakinan yang kitamiliki itu akan semakinmemberikan semangat
kepada Saudara sehingga kita lebihmemperhatikan hal-hal yang baik yang
bisa kita lakukan demi kemuliaan Kristus. 7 Saudara Filemon, perbuatan
kasihmu kepada semua umat Allah sangat menyenangkan hati saya dan
memberi kekuatan kepada saya. Dan hati semua saudara-saudari seiman
sudah disegarkan karena pelayananmu.

Terimalah Onesimus sebagai saudara seiman
8 Jadi sebenarnya, sebagai rasul yang diutus Kristus saya bisa menyuruh

Saudara untuk melakukan apa yang pantas kamu lakukan, 9 tetapi karena
kita salingmengasihi, saya lebih sukamemohon 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. 11Padawaktudiamasihbudakmu,memangdia ‘TidakBerguna’

* 1:1-2 Filemon pasti orang berkedudukan tinggi di kota Laodikia— yang dekat kota Kolose. Teman
sekerja Paulus bernama Epafras sudah menginjili daerah itu (Kol. 1:7; 2:7; 4:12; Flp. 2:25-30),
dan pada waktu surat ini ditulis ada jemaat yang berkumpul di rumah Filemon. Tidak diketahui
kalau Paulus pernah mengunjungi daerah itu. Salah satu budaknya Filemon bernama Onesimus,
dan kemungkinan besar dia sempat mendengar tentang Paulus dan ajarannya. Sesudah beberapa
tahun, Paulus dipenjarakan (Kis. 21-26) dan akhirnya dibawa ke ibukota Roma (Kis. 27-28). Tetapi
Onesimus— masih sebagai budaknya Filemon, melarikan diri dari Filemon. Kemudian dia bertemu
dengan Paulus di dalam penjara di Roma. Tidak jelas apakah Onesimus yang mencari Paulus,
atau secara kebetulan dia juga dipenjarakan di dalam penjara yang sama. Kita hanya tahu 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 danmeminta
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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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 dipen-
jarakan karena berita keselamatan— sehingga dia menjadi seperti peng-
ganti 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 se-
mentara waktu, sehingga sesudah dia kembali dia akan bersamamu un-
tuk 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, teri-
malah Onesimus kembali sama seperti kamu menerima saya. 18Kalau dia
sudahmelakukan kesalahan, atau dia punya utang kepadamu, biarlah saya
yang menanggungnya! 19 Saya— Paulus, menulis ini dengan tangan saya
sendiri: Saya akan membayar semua utang Onesimus. Dan sebenarnya
saya tidakperlumengingatkanbahwaSaudarapunyabanyakutangkepada
saya— yaitu utang roh dan jiwamu, karena saya yangmenyampaikan berita
keselamatan kepadamu! 20 Ya, kita menjadi saudara karena Tuhan Yesus,
jadi sudah waktunya Saudara melakukan sesuatu yang berguna bagi saya!
Tenangkanlah hati saya karena kesatuan kita dengan Kristus! 21 Saya
menulis surat ini dengan keyakinan bahwa Saudara tidak hanyamenjawab
apayang sayaminta, tetapi akanmelakukan lebihdari apa yang sayaminta.

22 Juga tolong siapkan kamar untuk saya. Karena saya berharap Allah
akanmenjawab doa-doa kalian, dan saya bisa datang lagi kepada kalian.

23 Epafras— yang dipenjarakan bersama saya karena melayani Kristus
Yesus, mengirim salam kepadamu. 24 Teman-teman sekerja saya— yaitu
Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, jugamengirim salam kepadamu.

25Doa saya, kebaikan hati Penguasa kita Kristus Yesus akan selalu meny-
ertai kalianmasing-masing.

† 1:11 Tidak Berguna … Berguna Nama Onesimus artinya “berguna,” sama seperti nama Gunawan
dalam bahasa Indonesia. Jadi, karena dulu Onesimus pemalas, atau karena dia melarikan diri dari
Filemon, Paulus 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 sudahmenjadi cocok lagi. Lihat juga ayat 20.
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Surat kepada jemaat bangsa Ibrani
Allah sudah berbicara kepada kitamelalui Anak-Nya

1 Sejak awal Allah sudah berulang kali berbicara kepada nenek moyang
kita. Diamenyampaikanpesan-pesan-Nyamelalui para nabi denganberba-
gai cara. 2 Tetapi sekarang di masa terakhir dari zaman ini,✡ Allah sudah
berbicara kepada kita melalui Anak-Nya sendiri. Dulu sekali Allah sudah
menetapkan Anak-Nya itu untuk memiliki segala sesuatu, lalu Dia mencip-
takan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi ini melalui pekerjaan
Anak-Nya. 3 Anak-Nya itu mencerminkan segala kemuliaan Allah, dan
Dia adalah gambar yang nyata dan yang sesungguhnya dari keberadaan
Allah. Melalui perintah-Nya yang penuh kuasa, Anak-Nya itu mengatur
supaya semua yang diciptakan-Nya masih tetap berlangsung. Sesudah Dia
mati untuk membersihkan kita dari dosa-dosa kita, Dia kembali ke surga
di mana Dia duduk di tempat yang paling terhormat di dekat Allah Yang
Mahamulia— yaitu di sebelah kanan-Nya. 4 Dengan demikian, jelaslah
bahwa kedudukan yang diberikan kepada Anak-Nya itu jauh lebih tinggi
daripada kedudukan malaikat mana pun. Begitu juga hubungan antara
Anak dengan Bapa-Nya jauh lebih dekat daripada hubungan antara Allah
denganmalaikat.

5Karena Allah tidak pernahmengatakan seperti ini kepadamalaikat:
“Engkaulah Anak-Ku.

Hari ini Akumengumumkan bahwa Akulah Bapa-Mu.”✡
Allah juga tidak pernah berkata tentang malaikat, seperti Dia berkata
tentang Anak-Nyamelalui perkataan nabi ini,
“Aku akanmenjadi Bapa-Nya,

dan Dia akanmenjadi Anak-Ku.”✡
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
dalamSeptuaginta—yaitupenerjemahandari bahasa Ibrani kedalambahasaYunani yangdilakukan
lebih dari 100 tahun sebelum Kristus. Dalam bahasa Ibrani ayat ini bisa diterjemahkan, “Dia
menjadikan (bermacam-macam) angin menjadi para pemberita-Nya, dan api yang menyala-nyala
sebagai hamba-hamba-Nya.” Terjemahan dalam teks TSI adalah sesuai dengan urutan kata dalam
bahasa Yunani, akan tetapi bahasa Yunani kurang tergantung urutan kata dan bisa dimengerti
seperti bahasa Ibrani di atas. Kata “para angin” juga dapat diterjemahkan ‘roh-roh’. Yang penting,
sesuai tema pasal ini dan khususnya ayat 14, para malaikat hanyalah pelayan Allah yang rendah
kedudukannya.
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9 Engkau mengasihi orang-orang yang melakukan kebenaran, tetapi mem-
benci orang-orang yangmelakukan kejahatan.

Karena itu Aku— sebagai Allah-Mu, melantik
dan mengurapi-Mu dengan minyak sebagai tanda bahwa kerajaan-Mu
mendatangkan sukacita.

Dan sukacita itu lebih besar daripada sukacita yang Ku-berikan kepada
para sahabat-Mu.”✡

10 Dan Allah juga mengatakan— bukan kepada malaikat, tetapi kepada
Anak-Nya Yesus seperti ini,
“Engkau juga adalah Tuhan yangmenciptakan dasar bumi ini,

dan dengan tangan-Mu sendiri Engkau menjadikan segala sesuatu di
langit.

11 Semua ciptaan itu akan lenyap, tetapi Engkau tetap ada untuk selama-
lamanya.

Semuanya itu akanmenjadi rusak seperti pakaian lama.
12 Dan nanti semua ciptaan yang sudah rusak itu akan Engkau gulung

dan buang— seperti waktu seseorang menggulung lalu membuang
pakaiannya yang rusak.

Lalu seperti seorang yang memakai pakaian yang baru, demikianlah
Engkau akan menggantikan dan memperbarui segala sesuatu yang
sudah rusak itu.

Tetapi Engkau sendiri tidak akan pernah berubah,
dan hidup-Mu tidak akan pernah berakhir.”✡

13Dan Allah tidak pernahmengatakan seperti ini kepadamalaikat,
“Duduklah di sebelah kanan-Ku danmemerintahlah sebagai Raja

sampai Aku mengalahkan semua yang memusuhi-Mu dan membuat
merekamenjadi budak-Mu.”✡

14 Tetapi para malaikat adalah roh-roh yang melayani Allah, yang diutus-
Nya untukmenolong kita yang sedang diselamatkan.

2
Keselamatan yang langsung kita terima melalui Yesus janganlah kita sia-

siakan
1 Jadi, marilah kita lebih sungguh-sungguh lagi memperhatikan dan

menaati ajaran yang sudah kita terima dari Yesus Anak Allah, supaya kita
tidak ikut disesatkan oleh arus jahat dunia ini. 2-3 Karena kalau perintah-
perintah Allah yang disampaikan kepada Musa melalui malaikat-malaikat
harus ditaati, tentu kita harus lebih taat kepada ajaran yang langsung
disampaikan oleh Anak Allah sendiri kepada kita! Sejarah Israel menun-
jukkanbahwaseluruhHukumTaurat itu terbukti benar, dan siapapunyang
tidak menaatinya akan menerima balasannya dari Allah sesuai dengan
perbuatannya. Jadi, janganlah kita berpikir bahwa kita bisa terlepas dari
hukuman Allah kalau kita tidakmenghargai dan tidakmenaati berita kese-
lamatan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri! Dan perlu kita ingat
bahwa kita menerima berita keselamatan itu dari orang-orang pertama
yang mendengarkannya secara langsung dari Tuhan. Mereka sudah men-
jelaskannya secara tegas kepada kita bahwa kabar itu benar. 4Allah sendiri
juga membuktikan bahwa berita itu benar— yaitu dengan cara membuat
segalamacamkeajaiban, danmelalui berbagaimacamkemampuankhusus
yang diberikan kepada kita oleh Roh Kudus sesuai dengan kehendak Allah.
✡ 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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Kristusmenjadi manusia demi keselamatan kita
5Karenaparamalaikat tidakdipilihAllahuntukmemerintahatas ‘ciptaan

baru’✡yang sedangkitabicarakan itu. 6TetapiKitabSucimenuliskanbahwa
seseorang berkata secara terus-terang kepada Allah,
“Ya Allah, kenapa Engkau peduli terhadapmanusia?

Dan kenapa Engkaumengasihani kami keturunan Adam?*
7 Untuk sementara waktu Engkau sudah membuat kedudukan kami lebih

rendah dari paramalaikat,
tetapi dari semuamakhluk lain Engkau sudahmenjadikankami seperti
raja-raja yangmulia dan terhormat,

8 karena Engkau sudah meletakkan segala sesuatu di bawah kuasa kami
manusia.”†

Memang FirmanTUHAN itu berkata bahwaAllah sudahmeletakkan ‘segala
sesuatu’ di bawah kuasa kita— artinya bahwa tidak ada roh atau makhluk
lain yang tidak tunduk kepada kita. Tetapi sekarang kita belummelihat hal
itu dengan nyata— di mana kita memerintah ‘seperti raja’ atas ‘segala sesu-
atu’. 9Tetapi kenyataanyang sudahkita lihat sekarangadalahYesus! Seperti
Firman Allah tadi, waktu Kristus hidup di dunia ini “untuk sementara
waktu Dia sudah dibuat lebih rendah kedudukannya dari para malaikat.”
Tetapi sekarang di surga Allah sudah memahkotai Dia dengan mahkota
kerajaan. Berarti Dialah sekarang ‘Raja yang mulia dan terhormat’ atas
‘segala sesuatu’. Hal itu terjadi pada-Nya karena Dia sudahmengurbankan
hidup-Nya sendiri demi kita semua sesuai dengan kebaikan hati Allah
kepada kita.

10-11 Allah sendiri yang sudah menciptakan segala-galanya, dan semua
ciptaan itu dibuat untuk memuliakan Allah. Karena itu, tepat sekali bagi
Allah untuk mendapatkan banyak anak— yaitu kita, supaya kita hidup
bersama Dia dalam kemuliaan-Nya. Dan Allah memutuskan bahwa Anak
sulung-Nya itu— Yesus, harus layak menjadi Raja Penyelamat dan Peran-
tara yang sempurna melalui penderitaan-Nya bagi kita sebagai anak-anak
angkat Allah. Jadi baik Yesus— yangmembuat kitamenjadi kudus, maupun
kita yang dikuduskan-Nya, sama-sama memanggil Allah ‘Bapa kita’. Oleh
karena itu Yesus tidak malu menyebut kita sebagai ‘saudara-saudari’-Nya!
12Hal itu sesuai dengan yang tertulis dalam Kitab Suci ketika Yesus berkata
kepada Allah,
“YaAllah, Aku akanmemperkenalkanEngkau‡ kepada saudara-saudari-Ku.

✡ 2:5 Ibr. 1:11-12 * 2:6 keturunan Adam Secara harfiah, “anak manusia.” Di sini penggunaan
‘anakmanusia’ diterjemahkan sesuai dengan arti biasa dalam bahasa Ibrani— yaitu ‘manusia biasa’.
BiasanyadalamPerjanjianBaru, ‘AnakManusia’menjadinamakhususuntukRajaPenyelamat. Lihat
catatan di Mat. 9:6 atau Yoh. 1:51. † 2:8 kutipan Kutipan ini dari Mzm. 8:5-7. Sebelum Yesus
datang, Mzm. 8 sudah dianggap tergolong dalam beberapa Mazmur yang berupa nubuatan tentang
Kristus. Sesudah Yesus kembali ke surga, para pengikut-Nya menafsirkan kembali semua nubuatan
tentang Kristus itu dan mulai mengerti hal-hal yang dulu tidak dimengerti oleh para pembaca
sebelum kedatangan-Nya. Salah satu contoh adalah tafsiran si penulis dalam ayat 8b-9. Harap
dimengerti bahwa semua bagian Mazmur yang dianggap menubuatkan tentang Kristus juga bisa
ditafsirkan sebagai tentang manusia biasa saja. Sebagai contoh, semua kata benda tentang manusia
dalam kutipan di atas bisa diartikan sebagai jamak (‘keturunan Adam’ dan ‘kami’) atau tunggal
‘dia’— yang cocok sebagai nubuatan tentang Kristus. Dan khususnya tentang kata ‘anak manusia’—
yang diterjemahkan di atas ‘keturunan Adam’ di atas, ada kemungkinan bahwa penulis Surat Ibrani
sengaja menggunakan kutipan itu dengan dua arti— yaitu 1) arti ‘manusia biasa’ dan 2) dengan
mengingatkan nama yang Yesus sering gunakan untuk diri-Nya sendiri. ‡ 2:12 memperkenalkan
Engkau Secara harfiah, “memberitakan nama-Mu.”
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Di antara kumpulan semua umat-Mu Aku akan menyanyikan pujian
bagi-Mu.”✡

13Dia juga berkata,
“Aku akan tetap percaya akan pertolongan Allah.”✡
Dan Dia juga berkata,
“Inilah Aku— bersama anak-anak yang sudah Allah berikan kepada-Ku.”✡

14 Perhatikanlah bahwa kita yang disebut Yesus sebagai ‘anak-anak’-
Nya adalah manusia biasa yang terdiri dari darah dan daging. Oleh
karena itu, sudah tepat juga untuk Yesus sendiri menjadi manusia dengan
tubuh yang sama seperti kita. Dengan begitu, melalui kematian-Nya Dia
bisa menghancurkan iblis— yaitu dia yang berkuasa atas kerajaan maut.
15 Dengan cara itulah Yesus sudah membebaskan kita— yang sebelumnya
dikuasai oleh rasa takut akan maut sepanjang hidup kita. 16 Sudah jelas:
Bukanparamalaikat yangditolongYesus, tetapi kita yangadalahketurunan
Abraham. 17 Oleh karena itulah, Yesus harus menjadi manusia sama
seperti kita saudara-saudari-Nya dalam segala hal. Dengan begitu Dia bisa
menjadi ImamAgung bagi kita— yang penuh belas kasihan dan sangat setia
dalam tugas itu di hadapan Allah. Sebagaimana sebelumnya para imam
selalumembawadarahbinatangkurbankepadaAllahuntukmendamaikan
manusia dengan Allah, sekarang Imam Agung kita, Yesus§— melalui darah-
Nya sendiri, sudah mendamaikan kita dengan Allah.* 18 Dan oleh karena
Dia sendiri sudah pernah menderita dan dicobai, Dia mengerti kelemahan
kita dan sanggupmenolong kita yang sering dicobai.

✡ 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
kepada Allah. Pada permulaan, setiap laki-laki boleh memberikan persembahan sendiri kepada
Allah tanpa perantaraan orang lain. (Kej. 8:20; 12:7; 13:4; 26:25; 31:54, Ayub 1:5) Melkisedek adalah
orang pertama yang disebut sebagai “imam” di Kej. 14:18. Lalu, lewat Nabi Musa, pada waktu Allah
memberikan peraturan-peraturan kepada bangsa Israel, ditentukan bahwa hanya keturunan dari
Harunlah yang boleh menjadi imam, dan banyak tugas dan peraturan diberikan kepada mereka
dalam buku Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Hanya para imam yang boleh masuk ke
Ruang Kudus yang ada di tengah Rumah itu, dan hanya mereka yang bisa memegang alat-alat yang
ada di situ. Harun berasal dari suku Lewi. Dalam Peraturan Musa, semua laki-laki keturunan suku
Lewi ditentukan untuk menjadi pelayan di dalam Rumah Allah, supaya mereka bisa membantu
dalam urusan Rumah Allah. Mereka tidak boleh bertugas sebagai imam atau membuat acara-acara
tertentu. Pada zaman Raja Daud, para imam diatur menjadi 24 kelompok— yang masing-masing
mendapat giliran untuk bekerja di Rumah Allah selama satu bulan. Pada zaman Yesus, sudah ada
sidang para imam. Anggota-anggota sidang itu disebut ‘imam-imam kepala’. Kepala dari sidang itu
adalah imam agung. Yesus juga disebut sebagai Imam Agung dalam surat Ibrani. (Ibr. 5:5-6; 7:20-28;
8:1-2; 10:21) Hal ini karena Yesus adalah Perantara yang paling agung antaramanusia dengan Allah,
dan Dia kuduskan umat-Nya melalui diri-Nya sendiri disalibkan sebagai kurban. Sekarang semua
orang Kristen bisa meminta langsung kepada Allah ketika berdoa dalam nama Yesus, dan karena
itulah setiap orang Kristen dianggap sebagai ‘imam’ (1Ptr. 2:9, Why. 1:6). * 2:17 kalimat terakhir
Secara harfiah, “sehingga dosa-dosa umat bisa diperdamaikan.” Kata ‘diperdamaikan’ adalah istilah
khusus yang pada dasarnyameliputi kurban untukmenghapuskan dosa sehingga Allah tidakmarah
lagi kepada orang yang sudah melakukan dosa itu. Ada informasi tersirat di dalam ayat ini yang
dibuat tersurat oleh timpenerjemahTSI supayapembaca zaman sekarangbisamengerti peran imam
di dalam sistem persembahan agama Yahudi. Hal itu menjadi penting dalam pasal delapan.



Ibrani 3:1-2 688 Ibrani 3:14

3
Yesus jauh lebih hebat dariMusa

1-2 Jadi Saudara-saudari, dengan dipilih-Nya kitamenjadi warga kerajaan
surga, marilah kita lebih mengenal Yesus yang sudah kita akui itu. Dialah
yang menjadi wakil Allah* dan Imam Agung kita di dunia ini. Dalam men-
jalankan tugas-Nya itu Yesus melayani dengan setia— sebagaimana juga
Musa pernah melayani dengan setia dalam menjalankan tugasnya sebagai
pemimpin umat Israel. 3 Tetapi Yesus lebih pantas dihormati daripada
Musa. Musa bisa digambarkan sebagai pengurus dalam keluarga besar,
sedangkan Yesus seperti Kepala yang membangun keluarga itu. 4Memang
kalau ada keluarga, tentu ada juga kepala yang membangun keluarga itu.
Tetapi sebagai Ahli Bangunan dalam segala sesuatu adalah Allah. 5 Jadi se-
bagai pengurus, Musamemang 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
setiapkita termasukanggotakeluarga-Nya—asal kita tetapberpegang teguh
kepada keyakinan dan tetap berani bersaksi tentang pengharapan kita.

Bagaimanamasuk ke dalam “negeri tenang”Allah
7 Oleh karena itu, ingatlah apa yang dikatakan Roh Kudus dalam Kitab

Suci,
“Hari ini, ketika kalianmasing-masingmendengar suara TUHAN,

8 janganlah keraskan hatimu seperti nenekmoyangmu,
ketika mereka keterlaluan melawan Aku dan menguji kesabaran-Ku
pada waktumereka dalam perjalanan di padang gurun.

9Biarpun sudah empat puluh tahunmerekamelihat banyak keajaiban yang
Aku lakukan di padang gurun,

tetapi merekamasih tetapmenguji Aku dan kesabaran-Ku.
10 Jadi, Aku sangat marah kepadamereka semua

dan berkata, ‘Hati mereka selalu inginmengikuti jalan sesat.
Mereka selalu menolak untuk taat kepada perintah-perintah-Ku.’

11 Oleh karena mereka sudah membuat Aku begitu marah, maka Aku
bersumpah,

‘Mereka tidak akan pernah memasuki negeri tenang† yang Aku sudah
siapkan bagi mereka.’ ”✡

12 Jadi, Saudara-saudari, berjaga-jagalah supaya tidakadadi antarakalian
yang mempunyai hati yang jahat dan menolak untuk percaya, sehingga
membuat kalian berhenti taat kepada Allah yang hidup. 13 Tetapi marilah
kita saling menguatkan setiap hari. Firman TUHAN tersebut dimulai den-
gan ‘Hari ini’. Jadi setiap hari selama masih bisa disebut ‘hari ini’, marilah
kita berjaga-jaga supaya tidak ada di antara kita yangmengeraskan hatinya
karena tertipu oleh dosa-dosanya sendiri. 14 Karena kita sudah menjadi
teman seperjuangan Kristus, asal kita tetap berpegang kepada keyakinan

* 3:1-2 wakil Allah Secara harfiah, “rasul”— yang juga bisa diterjemahkan “utusan.” † 3:11
negeri tenang Penulis Mazmur mengingatkan para pembaca tentang perjanjian Allah untuk umat
Israel memasuki tanah yang dijanjikan kepada Abraham dan keturunannya— yaitu negeri Kanaan.
Tetapi penulis Surat Ibrani menggunakan ayat ini dengan arti rohani. Untuk penulis, ‘negeri
tenang’ adalah 1) hidup tenang dalam perlindungan Allah di dalam dunia ini, dan 2) daripada
berusaha menyelamatkan diri sendiri, lebih baik berpegang teguh kepada Yesus supaya menjadi
warga kerajaan Allah di surga. ✡ 3:11 Mzm. 95:7-11
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kita sampai akhir hidup kita— sama seperti ketika kita pertamakali 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 nenekmoyang kita yang dipimpin olehMusa 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 sia-
pakah yang dimaksudkan Allah waktu Dia bersumpah, “Mereka tidak akan
pernahmemasuki negeri tenang yang Aku sudah siapkan bagimereka.” Ya,
mereka yang menolak taat kepada-Nya. 19 Jadi, sudah jelas bahwa nenek
moyangkita itu tidakdiizinkanmasukkenegeri itukarenamerekamenolak
untuk percaya kepada Allah.

4
1 Jadimarilah kita berjaga-jagadenganperasaan takut! Karena janji Allah

tentang kesempatan masuk ‘hari ini’ ke dalam ‘negeri tenang’ itu* masih
tetap berlaku untuk kita. Karena itu, siapa pun dari antara kita tidak boleh
gagal untuk mendapatkan kesempatan itu! 2Karena dulu kita sama seperti
nenekmoyangkita, sudahmenerimaKabarBaik tentang jalankeselamatan.
Memang mereka pernah mendengar kabar itu dari Allah, tetapi itu tidak
menolong mereka, karena mereka tidak percaya penuh kepada kabar itu.
3 Jadi kita yang percaya dipersilakan untuk masuk sekarang† dan mendap-
atkan ketenangan yang luar biasa dalamperlindunganAllah. Jadi kita tidak
seperti umat Israel yang gagal mendapatkan ketenangan ini— seperti yang
Allah katakan,
“Oleh karenamerekamembuat Aku begitu marah, maka Aku bersumpah,

‘Mereka tidak akan pernah memasuki negeri tenang yang Aku sudah
siapkan bagi mereka.’ ”✡

Dia berkata seperti itu, walaupun negeri tenang itu sudah selesai dik-
erjakan, karena segala sesuatu yang dikerjakan Allah sudah siap sejak
penciptaan dunia ini. 4Kita sudah tahu hal itu karena Allah sudah berkata
dalam Kitab Suci,
“Dan pada hari ketujuh Allah beristirahat dari semua pekerjaan-Nya dalam

menciptakan segala sesuatu.”✡
5Tetapi mengenai hal itu ayat lain menuliskan, “Mereka tidak akan pernah
masuk ke dalam negeri tenang yang sudah Ku-siapkan bagi mereka.”✡

6 Jadi negeri itu masih terbuka dan kita masih mempunyai kesempatan
untuk masuk ke situ. Tetapi nenek moyang kita yang sudah lebih dulu
mendengarkan Kabar Baik itu sudah gagalmasuk, karenamerekamenolak
untuk percaya kepada Allah. 7Karena itu Allahmenentukan lagi suatu hari
yang lain sebagai kesempatan untuk masuk ke dalam negeri itu. Yaitu ayat
yang saya kutip dari Mazmur di atas yangmenyebutkan ‘hari ini’— dimana
sesudah bertahun-tahun kemudian Allah berkata tentang hari itu melalui
Raja Daud,

✡ 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 dalam bahasa Yunani berupa “sedang masuk.” Ternyata
ketenangan ini kita alami di dalam dunia yang sekarang, dan juga nanti di surga. ✡ 4:3 Mzm.
95:11; Ibr. 3:11 ✡ 4:4 Kej. 2:2 ✡ 4:5 Mzm. 95:11; Ibr. 3:11
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“Hari ini, ketika kalianmendengar suara-Ku,
janganlah keraskan hati kalian seperti nenekmoyang kalian.”✡

8 Karena kalau saja Yosua‡ benar-benar berhasil membawa bangsa Israel
masuk ke ‘negeri tenang’ yang dijanjikan Allah, maka Allah tidak perlu
lagi menentukan kesempatan yang lain untuk masuk ke negeri itu! 9 Jadi
hal itu menunjukkan bahwa masih ada kesempatan bagi kita umat Allah
untukmemasuki “negeri tenang” Allah itu— yaitu suatu ketenangan rohani
yang bisa digambarkan seperti berhenti bekerja pada Hari Sabat. 10 Semua
yang masuk ke dalam negeri itu beristirahat dari segala pekerjaan mereka
masing-masing,§ sama seperti Allah sampai sekarang masih beristirahat
dari segala pekerjaan-Nya sejak hari ketujuh yang pertama itu. 11 Karena
itu,marilahkita lebih giat dan rajin lagi supayakitamasukdanhidupdalam
‘negeri tenang’ itu. Jangan sampai ada di antara kita yang gagal seperti
nenekmoyang kita yangmenolak untuk percaya kepada Allah.

12Oh, FirmanAllah sungguhhidupdanberkuasa! Karenakitamengalami
bahwa Firman-Nya mempunyai kekuatan yang besar di dalam diri kita.
Kekuatannya lebih tajamdaripada pedang yang kedua sisinya paling tajam.
Jadi FirmanAllah sangat berkuasa sampai bisa tembusmenusukhati kita*—
sehingga pikiran, keinginan, dan niat hati kita yang sebenarnya dinyatakan
kepada kita. 13 Dan ingatlah: Tidak ada makhluk yang bisa menyembun-
yikandiri dariAllah. Segala sesuatu terlihat jelasolehAllah—bahkansemua
isi hati kita terbuka di hadapan-Nya. Dan setiap kita akan berdiri dan
memberi pertanggung-jawaban kepada-Nya.

Yesus tepat sekali dalam tugas-Nya sebagai ImamAgung bagi kita
14 Jadi, kita sangat beruntung karena Yesus Anak Allah yang sudah men-

dahului 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 danmengalami 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
kebaikanhatiAllah. Denganbegitu, kapanpunkitaperlupertolongan,Allah
akanmengasihani danmenunjukkan kebaikan hati-Nya kepada kita.

5
1 Kita tahu bahwa setiap imam agung agama Yahudi, dipilih dari an-

tara orang biasa. Dan dia bertugas sebagai perantara antara manusia
dengan Allah, supaya berbagai pemberian sukarela dan kurban-kurban
untuk menebus dosa manusia bisa diberikan kepada Allah sesuai den-
gan peraturan Hukum Taurat yang berlaku. 2 Oleh karena setiap imam
✡ 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
sudahdijanjikanAllahkepadamereka. § 4:10 beristirahatdari segalapekerjaan…Maksudpenulis
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 piki-
ran-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. † 4:14 ImamAgung kita. Lihat catatan di Ibr. 2:17.
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agung adalah manusia biasa, dia juga masih sadar akan kelemahan-
kelemahannya sendiri. Dengan demikian dia memang boleh memiliki hati
yang berpengertian terhadap sesamanya yang sudahmelakukankesalahan
karena ketidaktahuanmereka akan kehendak Allah. 3Dan itulah sebabnya
sebelum imam agung mempersembahkan kurban untuk dosa sesamanya,
dia harus lebih dulumempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri.

4 Adalah kehormatan besar apabila seseorang menjadi imam agung,
karena seseorang tidak bisa mengangkat dirinya menjadi imam agung,
tetapiAllah-lahyangmemilihnya— samasepertiHarunpadazamandahulu.
5Begitu juga dengan Kristus. Dia tidakmengangkat diri-Nyamenjadi Imam
Agung, tetapi Allah-lah yangmemilih Dia untuk jabatan yang terhormat itu
ketika Dia berkata kepada Kristus,
“Engkau adalah Anak-Ku.

Hari ini Akumengumumkan bahwa Akulah Bapa-Mu.”✡
6Dan lagi dalam ayat yang lain Allah berkata kepada-Nya,
“Engkaumempunyai jabatansebagai imamuntukselamanyasesuaidengan

pola pengangkatan ImamMelkisedek dahulu.”✡
7 Ketika Yesus hidup di dunia ini, Dia selalu berdoa memohon perto-

longan Allah dengan banyak jeritan dan air mata. Karena Dia percaya
bahwa Allah pasti bisa menyelamatkan Dia dari kematian. Dan Allah
menjawab permintaan-Nya itu, karena Yesus selalu sangat menghormati
Allah. 8 Biarpun Yesus Anak Allah, Dia juga rela menderita untuk mem-
buktikan bahwa Dia taat kepada Allah. 9 Sesudah semua penderitaan
itu selesai dijalani-Nya, maka sempurna dan lengkaplah pengalaman-Nya
dalam pandangan Allah, sehingga Kristusmenjadi Penyelamat dan sumber
keselamatan untuk selamanya bagi setiap kita yang taat kepada-Nya. 10Dan
Dia juga sumber keselamatan bagi kita karena Allah mengangkat Dia seba-
gai Imam Agung— bukan menurut keturunan Harun, tetapi menurut pola
pengangkatan ImamMelkisedek.

Dorongan untukmenjadi dewasa secara rohani
11 Sebenarnya masih banyak hal tentang Yesus dan Melkisedek yang

ingin saya jelaskan kepada kalian. Tetapi hal-hal ini tidak mudah untuk
dijelaskan, karena saya tahu kalian sudah tidak mau berusaha untuk
mengerti. 12Memang sekarang sudah waktunya bagi kalian untukmenjadi
guru, tetapi sampai sekarang kalian masih memerlukan orang lain untuk
mengajar kalian tentang dasar-dasar dari FirmanAllah. Kalianmasih sama
seperti bayi yang hanya bisa minum susu dan belum bisa makan makanan
yang keras. 13Karena siapa yang masih minum susu saja berarti dia masih
bayi. Orang yang seperti itu belum siap untuk menerima ajaran-ajaran
yang lebih tinggi, karena belum terlatih bagaimana caranya membedakan
ajaran yangmemimpin kepada hidup benar dari ajaran yangmenyesatkan.
14Sedangkan orang-orang yangdewasa secara rohani siap untukmenerima
ajaran-ajaran yang lebih tinggi. Karena mereka sudah melatih diri mereka
untukmembedakan antara ajaran benar dengan ajaran yang jahat.

6
1 Jadi, oleh karena kalian memerlukan ajaran-ajaran yang memimpin

kalian kepada kedewasaan rohani, saya tidak mau lagi mengulangi ajaran-
ajaran dasar tentang Kristus kepada kalian. Marilah kita sekarang
meningkat kepada ajaran-ajaran yang lebih tinggi. Jadi saya tidak akan
mengulangi ajaran-ajaran dasar ini:
✡ 5:5 Mzm. 2:7; Ibr. 1:5 ✡ 5:6 Mzm. 110:4
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tentang pertobatan dari segala macam perbuatan yang sebenarnya mem-
bawa kalian kepada kematian rohani,*

tentang percaya kepada Allah,
2 tentang perbedaan baptisan agama Yahudi, baptisan Yohanes, dan bapti-

san sebagai pengikut Kristus,
tentang berbagai macam pemberkatan denganmeletakkan tangan,†
tentang keyakinan kita bahwa orang-orangmati akan hidup kembali,
dan tentang hukuman yang selama-lamanya yang akan diberikan Allah

kepada setiap orang yang berbuat jahat.
3 Jadi, atas pertolongan Allah, biarlah saya memberikan ajaran yang lebih
tinggi yang bisa mendewasakan rohani kita!

4-6Hati-hatilah! Jangan sampai ada di antara kita yang kembali kepada
kehidupan yang gelap! Karena orang yang seperti itu tidak mungkin
kita bimbing kembali untuk bertobat seperti ketika dia baru mengikut
Kristus. Orang seperti itu sudah pernah mengalami kebaikan hati Allah
yang dia terima melalui Yesus, dan dia juga sudah mengalami pertolongan
Roh Kudus. Dia juga sudah mengalami begitu indahnya Kabar Baik dari
Allah, dan sudah mengalami kemampuan-kemampuan rohani yang akan
kita nikmati pada zaman yang akan datang. Jadi kalau orang seperti itu
meninggalkan Kristus, tidak mungkin dia bertobat lagi. Karena ketika dia
meninggalkan Kristus, di mata banyak orang dia seperti sudah menginjak-
injak Anak Allah. Kalau orang semacam itu berusaha bertobat lagi, dia
seperti minta kepada Yesus, “Yesus, tolong mati disalibkan sekali lagi bagi
saya, supaya Engkau menebus dosa-dosa yang saya perbuat waktu saya
meninggalkan Engkau!”

7 Kehidupan rohani kita bisa digambarkan seperti ladang. Karena ke-
baikan TUHAN maka suatu ladang selalu mendapat air hujan yang sangat
cukup, lalu menjadi subur dan menghasilkan banyak tanaman bagi para
petani, maka Allah akan tetap memberkati ladang itu. 8 Padahal, kalau
ladang itu hanya menghasilkan alang-alang dan tanaman berduri, maka
ladang itu akan dianggap tidak berguna. Dan akhirnya ladang itu akan
dikutuk Allah lalu dibakar.

9 Saudara-saudari yang saya kasihi, janganlah kecewa! Biarpun saya
sudah menulis hal-hal yang berat itu kepada kalian, saya yakin bahwa
kalianbukanlah orang-orang yangmeninggalkanYesus 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,
terutamaketika kamuberbuat kasih kepada saudara-saudari seimanuntuk
memuliakan Allah. Dia memperhatikan bagaimana kamu sudah sering
melayani mereka dan masih melayani mereka terus sampai sekarang,

* 6:1 perbuatan … kematian rohani Secara harfiah, “perbuatan mati.” Penulis Surat Ibrani
menggunakan perkataan yang sama dalam 9:14. Sekitar lima puluh persen penafsir berkata bahwa
yang dimaksudkannya adalahmelakukan peraturan-peraturan lama agama Yahudi. Dalam tafsiran
ini kata ‘perbuatan mati’ dapat diartikan ‘perbuatan sia-sia’. (Lihat 2 Kor. 3:6 dan Gal. 4:8-12 dengan
catatan di ayat 10.) Para penafsir lain berkata bahwamaksud penulis adalah pertobatan dari segala
macam perbuatan yang jahat. Dan memang perbuatan jahat juga membawa kita kepada kematian
rohani. † 6:2 berbagai macam pemberkatan … meletakkan tangan Kemungkinan besar yang
dimaksudkan adalah ajaran tentang berbagai macam pemberkatan yang biasanya hanya dilakukan
oleh para pemimpin jemaat dengan meletakkan tangan pada orang yang bersangkutan— antara
lain pemberkatan baptisan, pemberkatan untuk meminta urapan atau kemampuan khusus dari
Roh Allah, pemberkatan untuk menjadi penatua, pengerja, atau utusan jemaat, dan segala macam
pemberkatan secara umum— contohnya orang sakit.
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dan Dia tidak akan pernah lupa memberkatimu. 11 Tetapi yang saya
sangat rindukan adalah supaya kamu terus bersemangat dan terus berbuat
kasih yang nyata itu sampai akhir hidupmu, karena dengan begitu kamu
memastikan bahwa kamuakanmenerima apa yang kita harapkan di surga.
12 Dengan begitu kamu juga tidak akan menjadi pemalas. Tetapi hen-
daklah kamu mengikuti teladan saudara-saudari seiman kita yang sudah
mendahului kita ke surga. Perhatikanlah bahwa mereka tetap sabar dan
percaya penuh kepada Kristus sampai akhir hidup mereka. Pikirkanlah
bahwa sekarangmereka sedangmenikmati semua janji Allah.

Allah tidak akan pernah ingkar janji
13-15Abraham adalah contoh bagi kita. Allah berjanji kepadanya dengan

‘bersumpah atas diri-Nya sendiri’, waktu Allah berkata,
“Akubersumpahatasdiri-Kusendiri: …Akusungguh-sungguhberjanji akan

memberkatimu danmemberikan banyak keturunan kepadamu.”✡
Lalu, sesudah Abraham menunggu dengan penuh keyakinan dan
kesabaran, dia pun menerima apa yang dijanjikan-Nya itu. Dan karena
inilah dia bisa yakin akan janji Allah itu: Allah menguatkan janji-Nya
dengan “bersumpah demi diri-Nya sendiri.” Karena memang tidak ada
yang lebih besar dari Allah, jadi karena itulah Dia menguatkan janji-Nya
denganmenyebutkan diri-Nya sendiri.

16 Kita tahu bahwa manusia selalu bersumpah dengan menyebut nama
seseorang yang lebih berkuasa dan biasanya menyebut nama Allah. Dan
kalau bersumpah di depan pengadilan dengan menyebut nama Allah,
artinyaAllahakanmenghukumorang itukalauberdusta, dankesaksiannya
dianggap sah. 17Begitu jugawaktu Allahmaumenguatkan kebenaran janji-
Nya, Dia menguatkan janji-Nya itu dengan sumpah. Karena Allah mau
supaya kita keturunan Abraham secara rohani menyadari seperti ini, “Apa
yang Allah janjikan kepada kita pasti akan ditepati.” 18 Jadi Allah sudah
memberikan janji dan sumpah-Nya. Kedua hal itu tidak mungkin diubah-
Nya, karena Allah tidak mungkin berdusta. Oleh karena itu, kita yang
bergantung penuh‡ kepada kebaikan hati Allah untukmenyelamatkan kita
merasa dikuatkan dengan harapan seperti ini, “Allah pasti akan menepati
semua janji-Nya kepada kita!” 19-20 Biarlah harapan kita itu berfungsi
seperti sebuah jangkar yang kuat dan aman bagi diri kita sendiri, supaya
kita dikuatkan dan tidak terbawa oleh arus apapun. Karena Pengharapan
kita sebenarnya adalah Yesus sendiri, yang sudahmembuka jalan bagi kita
ke dalam Ruang Mahakudus di Rumah Allah di surga. Jadi sekarang kita
bisa langsungmendekat kepada-Nyadi sanadalamdoa, karenaYesus 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 Salemdan imamAllah YangMahatinggi.
Dialah yang bertemu dengan Abraham ketika Abraham dengan teman-
temannya kembali dari peperangan mengalahkan semua pasukan tentara
dari beberapa kerajaan. Pada hari itu Melkisedek memberkati Abraham.✡

✡ 6:13-15 Kej. 22:16-17 ‡ 6:18 bergantung penuh Secara harfiah, “melarikan diri (dari
bahaya dan) memegang.” Sebagai gambaran perkataan ini, beberapa kali dalam Perjanjian Lama
orang-orang yang diancam hukuman mati melarikan diri ke dalam Rumah Allah dan memegang
sudut-sudut mezbah— yang berbentuk seperti tanduk sapi jantan. (Lihat 1 Raj. 1:50 dan 2:28, atau
bandingkanMzm. 61:4 dan Ams. 18:10.) ✡ 7:1 Kej. 14:18-19
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2Dan Abraham memberikan kepada Melkisedek sepersepuluh dari semua
harta yang direbutnya dari perang itu. Nama Melkisedek berarti ‘raja
keadilan’. Tetapi nama kotanya adalah Salem— yang berarti ‘damai’. Jadi
boleh dikatakan juga bahwa dia adalah raja kedamaian. 3 Tetapi tidak ada
tulisan dalam Kitab Suci mengenai bapaknya atau tempat asalnya. Juga
tidak ada keterangan tentang di mana dia dilahirkan atau kapan dia mati.
Jadi, imam Melkisedek bisa disamakan seperti Anak Allah sendiri— yang
bertugas sebagai imam untuk selamanya.

4 Jadi, kita melihat bahwaMelkisedekmemang adalah orang yang sangat
penting. Karena Abraham— nenek moyang kita yang terkenal itu, mem-
berikan kepadanya sepersepuluh dari semua harta terbaik yang dirampas
dalam perang itu. 5 Tetapi di kemudian hari, Hukum Taurat mengatakan
bahwa “hanya para pelayan Rumah TUHAN— yaitu orang-orang dari suku
Lewi, yang berhak menerima persepuluhan dari umat Israel.”✡ Mereka
menerima persepuluhan itu dari saudara-saudari mereka sendiri yang
sama-sama keturunan Abraham. 6Biarpun Melkisedek bukan orang Lewi,
dia menerima persepuluhan itu dari Abraham. DanMelkisedek juga mem-
berkati Abraham— yaitu nenek moyang kita yang sudah menerima janji-
janji Allah. 7Dankita tahubahwaorangyangmemberkati selalu lebihbesar
daripada orang yangmenerima berkat.

8 Juga, pikirkan perbedaan ini: Para pelayan dari suku Lewi itu yang
menerima persepuluhan, mereka hanyalah manusia yang akan mati.
Sedangkan kesaksian Firman TUHAN tentang Melkisedek, dia hidup sela-
manya. 9 Dan boleh dikatakan bahwa Lewi sendiri— yaitu nenek moyang
dari mereka yang berhak menerima persepuluhan, membayar persepu-
luhan kepada Melkisedek melalui Abraham. 10 Karena waktu Abraham
bertemu dengan Melkisedek dan memberikan persepuluhan, Lewi belum
lahir. Jadi boleh dianggap bahwa Lewi hadir walaupunmasih dalam tubuh
Abraham.

Yesus adalah Imam sesuai dengan polaMelkisedek
11 Jadi sekarang kita bisa mengambil kesimpulan: Ternyata kesempur-

naan rohani tidak bisa dicapai melalui pelayanan para keturunan Lewi—
biarpun pelayanan mereka berdasarkan Hukum Taurat. Karena kalau
kesempurnaan rohani bisa dicapai melalui mereka, Allah tidak perlu
mengutus Imam lain yang tidak berasal dari keturunan Lewi dan Harun.
12 Dan kalau Allah mengutus Imam dengan cara yang berbeda dari yang
sudah ditentukan, berarti seluruh Hukum Taurat pun harus berubah.
13-14Maksudsaya, TuhankitaYesus tidakberasaldari sukuLewi— tetapidari
suku Yehuda. Orang-orang dari suku itu tidak pernah melayani persemba-
han kurbanbinatang di atasmezbahdi dalamRumahAllah, danMusa tidak
mengizinkan orang dari suku itu untuk bertugas sebagai imam.

15 Perbedaan yang sudah terjadi semakin jelas ketika kita menyadari
bahwa Imam yang baru ini adalah seperti Melkisedek. 16 Dia diangkat
sebagai Imam Agung— bukan karena peraturan lama yang berdasarkan
keturunan jasmani, melainkan karena Dia memiliki kuasa yang tidak bisa
dibinasakan, yaitu kuasa untuk hidup selama-lamanya. 17 Inilah yang
tertulis dalam Kitab Suci tentang Dia,
“Engkaumempunyai jabatan sebagai Imamuntuk selama-lamanya— sesuai

dengan pola pengangkatan imamMelkisedek dahulu.”✡
18 Jadi sekarang kita lihat bahwaHukum yang lama itu sudah dibatalkan,

karena hukum itu terlalu lemah dan tidak berguna. 19 Karena dengan
✡ 7:5 Bil. 18:21 ✡ 7:17 Mzm. 110:4; Ibr. 5:6
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menaati Hukum Taurat siapa pun tidak akan pernah menjadi sempurna di
hadapanAllah. Tetapi sekarang jalanbaru sudahdibukakanbagi kitauntuk
mencapai apa yang kita harapkan— di mana kita bisa langsung bertemu
dengan Allah.

20-21Dan kita boleh lebih yakin akan jalan baru ini— yaitu melalui Imam
Agung kita Yesus, karena Dia disahkan oleh Allah dengan sumpah. Sedan-
gkan para imam lain diangkat tanpa sumpah. Karena Allah bersumpah
kepada Yesus seperti yang tertulis dalamMazmur Daud,
“Tuhan sudah berjanji dengan bersumpah dan tidak akan mengubah

pikiran-Nya:
‘Engkau mempunyai jabatan sebagai Imam untuk selama-lamanya—
sesuai dengan pola pengangkatan ImamMelkisedek dahulu.’ ”✡

22 Jadi, karena Allah bersumpah seperti itu, nyatalah bahwa perjanjian
yang baru dari Allah ini lebih terjamin daripada perjanjian-perjanjian yang
lama dengan nenekmoyang Israel. Dan nyatalah juga bahwa Yesus sebagai
Perantara* kita dalam perjanjian yang baru ini.

23 Ada juga perbedaan ini: Menurut peraturan-peraturan lama, selalu
ada pergantian imam agung, karena setiap imam agung terhambat oleh
kematian sehingga tidakbisameneruskan jabatannya. 24TetapiYesushidup
selamanya, jadi sebagai Imam Agung, Dia tidak akan pernah digantikan
oleh siapa pun. 25Oleh karena itu, Yesus bisa menyelamatkan dengan sem-
purna setiap kita yang datang kepada Allahmelalui Dia. Karena selamanya
Dia hidup, dan selalu siap sedia memohon pertolongan bagi kita kepada
Allah.

26 Jadi, Yesuslah Imam Agung yang sangat tepat bagi kita! Karena Dia
kudus, dan di dalam Dia tidak ada dosa atau kesalahan apapun. Dia juga
diangkat ke tempat yang terpisah dari orang berdosa— yaitu tempat yang
terhormat di surga. 27 Dia tidak seperti para imam yang lain yang perlu
mempersembahkan kurban setiap hari. Danmereka masing-masing harus
mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri sebelummelayani kur-
ban untuk dosa orang lain. Tetapi Yesus mempersembahkan hidup-Nya
sendiri sebagai kurban hanya satu kali saja untuk selamanya. 28Memang
perbedaan ini disebabkan karena Hukum Taurat mengangkat imam agung
dari manusia biasa— biarpun dia mempunyai kelemahan. Sedangkan
perjanjian yang disertai sumpah Allah dan yang diberikan sesudahHukum
Taurat mengangkat Anak Allah sendiri sebagai Imam Agung. Jadi untuk
selama-selamanya Dialah Imam Agung yang sangat sempurna dan tepat
bagi kita!†

8
Yesus adalah ImamAgung kita

1 Jadi, garis besar dari semua yang saya tuliskan di atas adalah bahwa
Imam Agung kita itu duduk di tempat yang paling terhormat di samping
takhta Allah Yang Mahatinggi di surga. 2Di situ juga Dia melayani di dalam

✡ 7:20-21 Mzm. 110:4; Ibr. 5:6; 7:17 * 7:22 Perantara Kata yang diterjemahkan ‘Perantara’
juga bisa diterjemahkan ‘Sponsor’ atau ‘Penjamin’. † 7:28 sangat sempurna dan tepat bagi kita
Secara harfiah, “sudah disempurnakan.” Dalam Ibr. 2:10-11 dan 5:8-9, Kristus disempurnakan
sesuai kehendak Allah melalui penderitaan. Di dalam pasal ini penulis Surat Ibrani menunjukkan
bahwaKristus tepat sebagai ImamAgungkitakarena sumpahAllahdankarenaDia tidakmempunyai
keterbatasan dan kelemahan lain seperti setiap imam agung yang diangkat dari manusia sesuai
Hukum Taurat.
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pusat penyembahan yang mahakudus*— yaitu di dalam Kemah TUHAN
yang sejati. Kemah itu didirikan oleh Allah sendiri di surga— bukan kemah
lama yang dibuat oleh tanganmanusia.

3 Memang, setiap imam agung bertugas untuk mempersembahkan
bermacam-macam pemberian dan kurban kepada Allah. Begitu juga den-
gan Imam Agung kita: Dia harus mempunyai sesuatu untuk dipersem-
bahkan. 4 Kalau Yesus masih hidup di dunia ini, maka Dia tidak mungkin
diangkat menjadi imam. Karena sudah ada orang-orang dari suku lain
yang melayani semua persembahan sesuai dengan Hukum Taurat. 5Tetapi
Rumah Allah duniawi di mana para imam duniawi melayani hanyalah
gambaran atau bayangan dari Kemah TUHAN yang sebenarnya di surga.
Perhatikanlah bahwa sebelum Musa membangun Kemah TUHAN yang
pertama Allahmenyuruhnya seperti ini,
“Kamu harus membuat semuanya persis sama dengan contoh yang sudah

Aku tunjukkan kepadamu di atas gunung ini.”✡
6 Tetapi sekarang Yesus sudah diberikan pelayanan yang jauh lebih mulia
daripada pelayanan para imam duniawi itu, oleh karena Dia menjadi
Perantara yang mengurus perjanjian yang baru antara Allah dan kita. Dan
perjanjian yang baru itu jauh lebihmulia dari perjanjian yang lama, karena
Allahmenjanjikan hal-hal yang lebih baik— seperti yang saya akan jelaskan
selanjutnya.

7Kalau perjanjian sebelumnya yang diadakanmelalui perantaraanMusa
sudah memuaskan, maka perjanjian yang kedua tidak perlu diadakan.
8-10 Tetapi Allah sendiri tidak puas dengan perjanjian yang lama itu, se-
hingga Dia berkata kepada umat Israel,
“Beginilah perkataan TUHAN: Pada hari yang akan datang,

Aku akanmenetapkan suatu perjanjian yang baru
dengan kalian bangsa Yehuda dan seluruh umat Israel.

Perjanjian yang baru ini tidak sama seperti yang dulu sudah Ku-tetapkan
dengan nenekmoyang kalian

ketika Akumengasihani mereka dan dengan tangan-Ku sendiri
membimbingmereka keluar dari Mesir.

Tetapi mereka tidak tetap hidup sesuai dengan semua peraturan dalam
perjanjian itu,

lalu Aku lepas tangan dari mereka.
Tetapi inilah perjanjian yang baru yang nanti akan Ku-tetapkan dengan

kalian umat Israel:
Aku akanmenaruh hukum-Ku ke dalam pikiran kalian,

dan Aku akanmenuliskan hukum-Ku di dalam hati kalian.
Maka Aku akanmenjadi Allah kalian,

dan kalian akanmenjadi umat-Ku.
11Olehkarena itu, nanti kalian tidak lagiperlu salingmengingatkansaudara

seiman
seperti ini, ‘Kenallah TUHAN.’

Karena kalian semua— besar kecil, akan sungguh-sungguhmengenal Aku.
12Karena dengan belas kasihan yang besar Aku akan mengampuni semua

kejahatan kalian
dan tidak lagi mengingat dosa-dosa kalian.”✡

* 8:2 tempat penyembahan yang mahakudus Secara harfiah, “(tempat-tempat) suci.” Kata yang
dipakai di sini berbeda dari yang dipakai untuk Ruang Kudus dan Ruang Mahakudus di Ibr. 9:3-4.
Karena bentuknya adalah jamak, maka ditafsirkan sebagai semua kompleks Rumah Allah surgawi.
✡ 8:5 Kel. 25:40 ✡ 8:12 Yer. 31:31-34
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13 Jadi, karena Allah berbicara tentang suatu perjanjian yang baru, maka
sudah jelas bahwa perjanjian yang diadakan dengan perantaraan Musa
itu sudah dianggap berlalu. Artinya perjanjian yang lama itu tidak akan
berlaku lagi.

9
Berbagai aturan mengenai cara menyembah Allah sesuai dengan perjan-

jian yang lama
1 Pada perjanjian yang pertama itu, ada berbagai aturan mengenai cara

menyembah Allah di dalam Kemah TUHAN yang duniawi. 2Kemah TUHAN
itu dibuat dengan dua ruangan. Ruangan yang pertama disebut Ruang
Kudus. Di dalam ruangan ini ada lampu dan meja. Dan setiap Hari
Sabat roti disediakan di atas meja itu di hadapan TUHAN. 3 Pintu Ruang
Kudus dibatasi oleh kain gorden. Di belakang ruangan yang pertama itu
ada pintu masuk ke ruangan yang kedua, dan pintu itu dibatasi oleh kain
gorden kedua. Ruangan yang kedua itu disebut Ruang Mahakudus. 4 Di
dalam ruangan yang kedua itu terdapat mezbah kecil yang terbuat dari
emas— yang digunakan untuk mempersembahkan kemenyan. Dan juga
ada Peti Perjanjian yang semuanya dilapisi dengan emas. Di dalam peti
itu tersimpan botol emas yang berisi makanan yang disebut manna.✡ Dan
di situ juga ada tongkat Harun yang pernah bertunas, dan dua lempengan
batu yang bertuliskan Kesepuluh Perintah Allah. Kedua lempengan itu
sebagai tanda bukti perjanjian dengan Allah yang pertama itu. 5 Di atas
peti itu adaduaukiranmalaikat penjaga salingberhadapan—dimana sayap
keduamalaikat itu terbuka lebar menaungi penutup peti itu. Kedua ukiran
malaikat itumelambangkankemuliaanAllah. Tutuppeti itudisebutTempat
Pendamaian.* Tetapi sekarang bukanwaktunya untukmenjelaskan semua
hal itu secara terperinci.

6Sesudah semua itu disiapkan seperti yang sudah saya jelaskan, tiap-tiap
hari para imam keluar masuk ke dalam Ruang Kudus untukmelaksanakan
tugas-tugas mereka. 7 Tetapi hanya imam agung saja yang boleh masuk ke
dalamRuangMahakudus, dan itupunhanya sekali setahun. Padawaktudia
masuk dia harus membawa darah dari dua ekor hewan untuk dipercikkan
pada Tempat Pendamaian itu. Darah hewan yang pertama dipercikkan
untuk dosanya sendiri, dan darah hewan yang kedua untuk dosa-dosa yang
tidak sengaja dilakukan oleh umat Israel. 8Melalui berbagai aturan itu Roh
Kudus menunjukkan bahwa jalan untuk masuk ke Ruang Mahakudus dan
langsung menghadap Allah belum terbuka. Selama ruangan yang pertama
masih ada, berarti kita sebagai orang biasa tidak bolehmasuk ke situ.

9 Ini adalah suatu gambaran yang menunjukkan perbedaan antara cara
lamadengan carabaru. Dengan cara lama, pemberian sukarela dankurban
pengampunan dosa memang dipersembahkan kepada Allah, tetapi semua
itu tidak bisa membuat hati nurani orang-orang yang membawa persem-
bahan itu bersih dengan sempurna. 10 Semua persembahan itu hanya
berupa aturan-aturan agama tentang makanan, minuman, dan berbagai
adat pembersihan. Semua itu hanyalah aturan tentang hal-hal jasmani,
dan hanya berlaku sampai Allahmemperbaiki semuanya dengan cara yang
baru.

Pelayanan Kristus yang sempurna dalamKemah TUHAN di surga

✡ 9:4 Kel. 16:4-36 * 9:5 Tempat Pendamaian Di situlah imam agungmemercikkan darah hewan
untuk pengampunan dosa umat Israel.
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11 Jadi, sekarang Kristus sudah menjadi Imam Agung bagi kita. Semua
hal yang baik yang Allah janjikan bagi kita, kita terima melalui Dia. Ruang
Mahakudus di mana Dia melayani adalah ruang yang surgawi dan sem-
purna— bukan kemah duniawi yang dibuat oleh tangan manusia. 12 Dan
ketika Kristus masuk ke Ruang Mahakudus itu, Dia tidak membawa darah
kambing jantan atau anak sapi jantan seperti imam agung dengan cara
lama. Tetapi Dia membawa darah-Nya sendiri untuk membayar tebusan
bagi kita sekali saja untuk selamanya.

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 darahKristus— yangmelalui RohAllah, Roh yang hidup selama-
lamanya, mempersembahkan diri-Nya sendiri sebagai kurban! Darah-Nya
yang sangat sempurna itu menyucikan diri kita seutuhnya, sehingga kita
tidak mau lagi melibatkan diri dengan perbuatan-perbuatan yang mem-
bawa kita kepada kematian rohani.† Dengan begitu kita sungguh-sungguh
bebas untukmelayani Allah yang hidup.

15 Jadi dengan perjanjian yang baru itu, Kristus adalah Perantara antara
kita dengan Allah. Dengan begitu, kita yang sudah dipanggil oleh Allah bisa
menerima semua berkat yang sudah dijanjikan-Nya— yaitu berkat-berkat
yang tahan untuk selama-lamanya. Kita seperti mewarisi berkat-berkat
itu. Dan Kristus layak sebagai Perantara karena kematian-Nya membayar
harga penebusan manusia— yang diperlukan karena siapa pun tidak di-
ampuni dengan sempurna melalui bermacam-macam kurban persemba-
han yang dilakukan dengan cara perjanjian yang lama.

16Dan oleh karena kematian Kristus, perjanjian yang baru dengan Allah
itu mulai berlaku secara wajar— yaitu seperti kesepakatan yang dibuat
dalam suatu surat warisan. Caranya seperti ini: Suatu surat warisan hanya
bisa berlaku apabila pemberi surat warisan itu sudah terbukti mening-
gal. 17 Karena surat warisan menjadi sah kalau pemberi surat itu sudah
meninggal. Kalau orang itumasih hidup, tentu saja surat itu belumberlaku.
18 Begitu juga dengan perjanjian Allah yang pertama dengan umat Israel
disahkan dengan darah hewan. 19Karena sesudah Musa memberitahukan
semua perintah dari Hukum Taurat kepada seluruh umat Israel, lalu dia
mencampurkan darah beberapa ekor sapi jantan dan kambing dengan air.
Lalu dia menggunakan tali wol merah yang sudah diikat kepada ranting
tanaman hisop sebagai alat percik. Dan dengan alat itu dia memercikkan
cairan berdarah itu pada Kitab Taurat dan kepada seluruh umat 20 sambil
berkata, “Darah ini menjadi tanda bahwa perjanjian dengan Allah sudah
sah, dan kita wajib mengikuti perjanjian ini.”✡ 21 Dan dengan cara yang
sama, Musa juga memercikkan darah itu pada Kemah TUHAN dan pada
semua alat yang digunakan dalam ibadah. 22Dan boleh dikatakan bahwa
menurut Hukum Taurat, hampir semua hal harus disucikan dengan darah
hewan kurban, dan dosa tidak diampuni tanpa darah hewan kurban.

23-24 Ingatlah bahwa Kemah Suci di dunia yang disucikan seperti itu
hanyalah gambaran atau bayangan dari yang sesungguhnya di surga. Jadi,
kalau kemah duniawi yang dibuat dengan tanganmanusia harus disucikan
dengan darah hewan, tentu kemah yang sesungguhnya harus disucikan
dengan persembahan yang jauh lebihmulia dari darah kurbanhewan. Dan
✡ 9:13 Bil. 19:9, 17-18 † 9:14 perbuatan… kematian rohani Lihat catatan di Ibr. 6:1. ✡ 9:20 Kel.
24:8
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itulahyang terjadi ketikaKristusmasukdengandarah-Nya sendiri keRuang
Mahakudus yang sebenarnya! Maka Dia masih berada di sana sebagai
Perantara bagi kita di hadapan Allah.

25-26 Kristus bukan seperti imam agung duniawi— yang terpaksa mema-
suki Ruang Mahakudus setiap tahun dengan membawa darah yang bukan
darahnya sendiri. Kalau Kristus seperti itu, berarti Dia harus menderita
dan mempersembahkan diri-Nya berulang kali sejak penciptaan dunia.
Tetapi menurut kehendak Allah, Kristus sudah datang ke dunia ini satu
kali saja untuk mempersembahkan diri-Nya sendiri sebagai kurban untuk
menghapus dosa. Dan dengan demikian di zaman sekarang ini begitu
banyak nubuatan para nabi menjadi nyata!

27Memang Allah sudahmenentukan bahwa kita manusia hidupmatinya
hanya satu kali saja, dan sesudah itu kita diadili. 28Begitu juga Kristus mati
sebagai kurban satu kali saja untuk menanggung semua dosa kita. Tetapi
ketika Dia datang untuk yang kedua kalinya, Dia tidak akan berurusan
lagi dengan dosa. Itulah saatnya kita semua yang sangat merindukan
kedatangan-Nya akanmenerima keselamatan yang kita harapkan itu!

10
KurbanKristussajayangmemenuhikehendakAllahdanyangmenyucikan

kita dengan sempurna
1 Jadi, cara menyembah Allah yang tertulis di dalam Hukum Taurat

hanyalahgambaranataubayangandarihal-halbaikyangAllahrencanakan
untukmenyatakan kepada umat-Nya padawaktu yang sudah Dia tetapkan.
Cara menyembah Allah yang lama itu tidak menunjukkan kehendak Allah
yang sesungguhnya. Karena dengan cara lama itu, walaupun setiap tahun
selalu dipersembahkan kurban hewan, namun kurban-kurban itu tidak
bisamembersihkanhatinuraniparapenyembahdengansempurna. 2Kalau
hati nurani para penyembah itu benar-benar sudah dibersihkan melalui
kurban hewan tersebut, pasti mereka tidak akan merasa tertuduh lagi
dengan dosa-dosamereka. Kalau demikian pasti mereka jugamerasa tidak
lagi perlu mempersembahkan hewan kurban. 3 Melainkan yang terjadi
adalahbahwakurban-kurban itumembuatmereka teringatakandosa-dosa
mereka setiap kali merekamempersembahkannya. 4Karena persembahan
darah sapi jantan dan kambing jantan sebenarnya tidak bisa menghapus
dosamanusia.

5 Karena itulah ketika Kristus datang ke dalam dunia ini, Dia berkata
kepada Allah,
“Engkau tidakmenginginkan kurban dan persembahan,

tetapi Engkau sudah menyediakan tubuh bagi-Ku untuk melayani En-
gkau sepenuhnya.

6 Engkau tidak berkenan kepada kurban-kurban untuk menghapuskan
dosa—

biarpun ketika semua bagian dari persembahan hewan itu dibakar
sampai habis.

7Karena itu Aku berkata, ‘Ya Allah, Aku siap!
Seperti yang sudah tertulis tentang Aku di dalam Kitab Suci,
Aku sudah datang untukmelaksanakan kehendak-Mu.’ ”✡

8 Pertama dalam kutipan di atas Kristus berkata bahwa Allah tidak
menginginkan dan tidak berkenan kepada ‘kurban dan persembahan’, dan
semua jenis ‘kurban untuk menghapuskan dosa’— termasuk juga kurban
✡ 10:7 Mzm. 40:7-9
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di mana ‘hewan itu dibakar sampai habis’. Tetapi justru itulah yang
diperintahkan di dalam Hukum Taurat. 9 Lalu Dia berkata, “Ya Allah, Aku
siap! Aku sudah datang untuk melaksanakan kehendak-Mu.” Jadi, dengan
berkata begitu, Kristusmembatalkan cara yang lamauntukmenghapuskan
dosa danmembuat cara yang baru. 10Karena yang Allah kehendaki adalah
dengan satu kali saja mengurbankan tubuh Kristus Yesus, selamanya kita
dikuduskan.

11 Dengan cara yang lama, setiap hari seorang imam harus berdiri di
depan mezbah di dalam Rumah TUHAN dan berulang kali melakukan
aturan-aturan agama dan memberikan berbagai jenis kurban yang sama
sekali tidak pernah bisa menghapuskan dosa. 12 Sedangkan Imam Agung
kita Kristus mempersembahkan satu kurban saja yang berlaku untuk sela-
manya, lalu Dia duduk di tempat yang paling terhormat di samping Allah.
13 Dan sekarang Dia menantikan “saatnya Allah membuat semua musuh-
Nya tunduk kepada-Nya.”✡ 14 Jadi, denganmempersembahkan satu kurban
saja, Kristus sudah menyucikan kita dari dosa dengan sempurna untuk
selamanya. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari, kita semakin
dikuduskan-Nya.

15DanRohKudus jugamengatakanhal yang samakepada kita dalamayat
yang sudah saya kutip. Karena dulu Dia berkata,
16 “Demikianlah perkataan TUHAN:

Inilahperjanjianyangbaruyangnanti akanKu-tetapkandengankalian
umat Israel:

Aku akanmenaruh hukum-Ku ke dalam pikiran kalian,
dan Aku akanmenulis hukum-Ku di dalam hati kalian.”✡

17Kemudian Dia berkata,
“Aku tidak akanmengingat dosa-dosa dan kejahatan kalian lagi.”✡
18 Jadi, kalau semuanya itu sudah diampuni, maka tidak perlu lagi mem-
persembahkan kurban untukmenghapus dosa.

Datanglah dengan bebas kepada Allah dalam doa
19 Karena itulah Saudara-saudari, oleh karena darah Yesus, kita boleh

masuk ke pusat penyembahan yang mahakudus di surga tanpa rasa takut!
20 Karena dulu jalan masuk ke tempat itu tertutup bagi kita dengan kain
gorden, dan sekarang jalan baru dibukakan bagi kita oleh Perantara kita
Yesus. Dan Tubuh-Nya sendiri adalah pintu masuk bagi kita— yaitu pintu
yang hidup. 21 Dan sekarang, oleh karena Imam Agung kita memerintah
atas semua umat Allah, 22 marilah kita bebas datang kepada Allah di
dalam doa kita masing-masing— tanpa rasa takut, dengan hati yang sudah
disempurnakan, dan dengan percaya penuh kepada-Nya. Karena secara
rohani, hati kita sudahdipercikdengancairanyangmenyucikanhatinurani
kita dari beban dosa dan perasaan bersalah. Dan secara rohani, tubuh kita
sudah dibersihkan dengan air yangmurni. 23Marilah kita berpegang teguh
kepada kepercayaan kita itu— yaitu segala sesuatu yang kita harapkan dan
akui! Karena Dia sangat setia untuk memenuhi segala sesuatu yang Dia
janjikan.

Marilah kita pegang teguh kepercayaan kita kepada Allah dan tetap setia
kepada-Nya

24Olehkarena itu,marilahkita semuaberpikir bagaimanakita bisa saling
mendorong dan saling mengingatkan untuk berbuat kasih dan melakukan
hal-hal yang baik. 25 Janganlah kita menjadi malas berkumpul bersama
✡ 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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dalam persekutuan kita— seperti yang sudah menjadi kebiasaan sebagian
orang dari kita. Sebaliknya, marilah kita saling mendorong untuk tetap
rajin berkumpul dan lebih rajin lagi, karena kita menyadari bahwa hari
kedatangan Kristus semakin dekat.

26Karena kalau kita terus dan sengaja berbuat dosa sesudah kita mener-
imaberita benar tentang semuayangKristus sudah lakukanbagi kita,maka
tidak ada lagi kurban yang bisamenghapus dosa tersebut. 27Siapa di antara
kita yang hidup seperti itu, dia hanya tinggalmenungguAllahmenjatuhkan
hukuman terakhir yang mengerikan— saat Dia menghakimi semua yang
memusuhi-Nya lalu membuang mereka ke dalam api yang menyala-nyala
yang sudah disediakan untuk membinasakan mereka. 28 Sebagai contoh,
ingatlah apa yang dilakukan dengan cara lama: Siapa saja yang melanggar
HukumMusadibunuh tanpabelas kasihanberdasarkankesaksianduaatau
tiga orang saksi mata. 29 Jadi coba bayangkan, orang yang menghina Anak
Allahpantasdihukum! Orang-orang semacamitumengakuidirinya sebagai
pengikut Kristus, tetapi mereka terus saja hidup di dalam dosa. Mereka
menganggap murahan darah Yesus yang menguduskan kita— yaitu darah
yang sudahDia curahkanuntukmembuat sah perjanjian yang baru dengan
Allah. Dan dengan demikian mereka menghina Roh Allah— yaitu Roh-Nya
yang menyampaikan Kabar Baik tentang kebaikan hati Allah kepada kita.
30Orang yang seperti itu pasti tidak akan lepas dari hukuman, karena kita
sudah tahu siapa Allah yang sebenarnya. Dialah yang berkata,
“Akulah yang berhak untukmembalas kejahatan. Biarlah Aku sendiri yang

membalas.”
Dan lagi TUHAN berkata,
“Aku, TUHAN, akanmengadili umat-Ku.”✡
31 Berjaga-jagalah dengan takut! Jangan sampai kamu mendapat kemara-
han Allah yang hidup!

32 Tetapi saya mohon supaya kalian masing-masing tidak lupa akan apa
yang terjadi ketika pertama kali hatimu diterangi oleh Allah untuk menge-
nal Kristus. Biarpun kalian sering menderita dan dianiaya, tetapi kalian
tetap berdiri dengan kuat. 33 Ada di antara kalian yang dihina di depan
umum, atau pun dipukuli. Dan ada juga yang menolong saudara-saudari
kita yang dianiaya seperti itu. 34 Dan waktu saudara-saudari kita seiman
dipenjarakan, kalian turut merasakan penderitaan mereka— seolah-olah
kamu sendiri yang dipenjarakan. Bahkan ada di antara kalian yang diani-
aya sampai barang-barang kalian pun dirampas. Dalamkeadaan seperti itu
juga, kalian tetapbersukacita, karenakalian tahubahwakalianmempunyai
harta surgawi yang terjamin dan yang tahan untuk selama-lamanya.

35 Jadi, tetaplah berani dan janganlah ada siapa pun di antara kalian
yangmelepaskankeyakinannyakepadaKristus— yang sudahkalianpegang
teguh sampai sekarang. Karena keyakinanmu itu akanmenghasilkan upah
yang besar. 36 Yang penting bagi kita sekarang adalah tetap sabar dalam
kesusahan, supaya kita tetapmelakukankehendakAllah. Dengandemikian
kita akanmenerima semuayangdijanjikanAllahkepadakita. 37Karenaada
tertulis di dalam Kitab Suci,
“Hanya sedikit lagi waktunya, Dia yang datang itu

akan tiba dan tidak akanmenunda waktunya lagi.
38 Orang yang benar di hadapan-Ku akan hidup selamanya karena dia

percaya penuh kepada-Ku.

✡ 10:30 Ul. 32:36
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Tetapi Aku tidak akan berkenan kepada orang yangmeninggalkan Aku
ketika dia mengalami kesusahan.”*

39 Saudara-saudari, saya yakin bahwa kita bukanlah orang yang ‘mening-
galkan’ TUHAN lalu dibinasakan. Tetapi kita adalah orang yang ‘percaya
penuh’ kepada-Nya dan diselamatkan.

11
Pahlawan-pahlawan iman

1Dengan ‘percayapenuh’artinyayakinkepadaAllahbahwaapayangkita
harapkan pasti akan kita terima— biarpun kita belummelihatnya. 2Karena
denganpercayapenuh, nenekmoyangkitamenjadiberkenandimataAllah.

3Denganpercayapenuhkitamengerti bahwadenganperkataan-Nyasaja,
Allahmenciptakansegala sesuatuyangadadibumidandi langit. Jadi segala
sesuatu yang bisa kita lihat diciptakan dari hal-hal yang tidak bisa kita lihat.

4OlehkarenaHabel percayapenuhkepadaAllah, diamempersembahkan
kurban yang lebih baik dari kurban yang dipersembahkan oleh Kain.
Karena itu Allah berkenan kepada Habel dan menerima dia sebagai orang
benar. Jadi biarpun Habel sudah lama mati, tetapi karena kepercayaannya
itu, dia masihmenjadi teladan bagi kita.

5Begitu jugadenganHenok: Karenadenganpercayapenuh, dia terangkat
ke surga tanpa mengalami kematian. Seperti yang tertulis di dalam Kitab
Suci, “Tiba-tiba dia menghilang, karena dia diangkat oleh Allah.”✡ Karena
sebelum dia terangkat, dia terkenal sebagai orang yang hidupnya selalu
menyenangkanhati Allah. 6 Jelaslah bahwa tanpa percaya penuh, kita tidak
mungkin menyenangkan hati-Nya. Karena setiap orang yang mau datang
kepada-Nyaharus percaya bahwaAllah itu benar-benar adadanbahwaDia
memberkati setiap orang yang sungguh-sungguhmencari Dia.

7 Contoh lain adalah Nuh: Dia percaya penuh ketika Allah member-
itahukan tentang hal-hal yang belum pernah dilihat manusia. Karena
Nuh percaya danmenghormati Allah, dia membangun sebuah kapal untuk
menyelamatkan keluarganya. Dan karena dengan percaya sepenuhnyalah
dia membuktikan bahwa orang-orang yang ada di dunia pada waktu itu
salah, dan Allahmenerima dia sebagai orang benar.

8 Dan kepercayaan Abraham adalah contoh juga: Dia percaya penuh
kepada Allah ketika dia disuruh pergi ke negeri lain— yaitu negeri yang
Allah janjikanakandiwariskankepadanyadanketurunannya. Laludengan
percaya penuh dia berangkat walaupun dia belum tahu ke mana dia harus
pergi. 9Oleh karena dia percaya penuh, dia bertahan hidup sebagai orang
asing di negeri yang Allah janjikan sebagai miliknya. Abraham, Isak, dan
Yakub tinggal di sana di dalam kemah-kemah saja. Dan mereka sama-
sama mewarisi perjanjian yang sama. 10 Sudah jelas bahwa Abraham
sedangmenanti-nantikankotayangdirencanakandandibangunolehAllah,
supaya dia menjadi penduduk kota itu— yaitu kota yang fondasinya tidak
akan pernah goncang.

11 Kepercayaan Abraham juga menjadi teladan ketika Sara akan
melahirkan Isak. Biarpun mereka sudah tua dan Sara mandul, tetapi
Allah membuat Sara bisa mengandung, sehingga mereka mendapatkan
keturunan. Hal ini terjadi karena Abraham percaya penuh bahwa Allah

* 10:38 kutipan Penulis Surat IbranimengutipHab. 2:3-4. Ayat 38a juga dikutip oleh Rasul Paulus di
Rom. 1:17 dan Gal. 3:11, tetapi penulis Surat Ibrani mengutip dari Septuaginta yangmenambah kata
‘Aku’. ✡ 11:5 Kej. 5:24
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setia dan akan menepati janji-Nya. 12 Jadi, karena satu orang saja— yaitu
Abraham, percaya sepenuhnya ketika dia sudah tua dan hampir mati,
tetapi “keturunannya tidak terhitung banyaknya— seperti bintang-bintang
di langit atau pasir di pantai.”

13Semua orang yang disebutkan itu percaya penuh sampaimati. Biarpun
mereka belum melihat apa yang Allah janjikan kepada mereka, tetapi
mereka seperti sudahmelihat bayangannya dari jauh danmenyambut hal-
hal itu dengan penuh percaya. Lalu mereka sadar dan mengakui bahwa
mereka hanya seperti tamu dan pendatang saja di bumi ini. 14 Dengan
berkata seperti itu, jelaslah bahwa mereka menantikan suatu tanah air
yang akan menjadi milik mereka sendiri. 15 Yang mereka katakan itu
bukan tentang negeri yang sudahmereka tinggalkan. Karena kalaumereka
merindukan negeri itu, maka mereka mempunyai banyak kesempatan un-
tuk kembali ke situ. 16Yangmereka rindukan adalah suatu negeri yang jauh
lebih baik dari negeri itu— yaitu negeri surga. Jadi Allah sudahmenyiapkan
sebuah kota untukmereka, dan Dia senang disebut Allahmereka.

17Abraham jugamenjadi contoh ketika kepercayaannyadiuji olehAllah—
yaitu ketika Allahmenyuruh dia untukmempersembahkan Isak. Abraham
percayapenuh, laludengan relamengurbankananak satu-satunya (melalui
Sara)— biarpun Abraham sudah menerima janji-janji Allah, 18 termasuk
janji ini:
“Hanya keturunan Isak sajalah yang akan merupakan keturunanmu di

hadapan-Ku.”✡
19 Biarpun begitu dia rela mengurbankan Isak, karena dia percaya penuh
bahwa Allah berkuasa menghidupkan anaknya itu dari kematian. Dan
sesungguhnya, waktu Allah berkata, “Jangan bunuh,” Abraham seperti
menerima Isak hidup kembali dari kematian.

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 diamemberkati Yakub dan Esau. 21Dan Yakub juga percaya
penuh ketika dia sudah tua sekali dan hampir mati, waktu dia meletakkan
tangannya pada kedua anak laki-laki Yusuf dan memberkati mereka. Lalu
dia memuji Allah dengan bersandar di ujung tongkatnya. 22 Begitu juga
Yusuf, dia percaya penuh. Ketika dia hampir mati, dia mengingatkan
keluarga Israel tentang janji Allah untuk membawa mereka keluar dari
Mesir, dan dia berpesan supaya di kemudian hari mayatnya juga ikut
dibawa keluar.

23 Orang tua Musa juga sebagai contoh orang yang percaya: Mereka
percaya penuh kepada Allah, dan karena itumereka tidak takut melanggar
perintah raja. Sesudah Musa lahir, mereka menyembunyikannya selama
tiga bulan. Mereka menyadari bahwa Allah sudah memberikan anak yang
luar biasa kepadamereka.

24 Lalu Musa sendiri juga sebagai contoh orang yang percaya penuh:
Karena sesudah dewasa, dia menolak disebut anak dari putri Raja Firaun.
25Diapikir lebihbaik disiksa dan susahbersamaumatAllahdaripadahidup
bersenang-senang dalam dosa di istana raja. Dia menyadari bahwa hidup
bersenang-senang seperti itu hanya sementara saja. 26 Dengan percaya
penuh dia menantikan masa depan— ketika Kristus akan datang untuk
menyelamatkan umat Israel. Oleh karena itu dia menganggap jauh lebih
berharga menderita aniaya demi kepentingan Kristus daripada mendap-
atkan seluruh kekayaan Mesir. Dia merasa jauh lebih baik menantikan
✡ 11:18 Kej. 21:12; Rom. 9:7
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upah yang akan diberikan Allah kepadanya. 27 Dan karena Musa percaya
penuh kepada Allah, dia berani meninggalkan Mesir. Dia tidak takut
terhadap kemarahan Firaun, tetapi dengan mata tetap tertuju ke depan,
dia berjalan seperti melihat Allah yang tidak kelihatan itu. 28 Dan juga
karena percaya penuh dia mengadakan Hari Paskah yang pertama dengan
memercikkan darah pada setiap pintu rumah umat Israel, sehingga setiap
rumah orang Israel terhindar dari malaikat yang akan membunuh anak-
anak sulung.

29 Umat Israel juga sebagai contoh umat yang percaya penuh: Karena
percayanya itu mereka bisa menyeberangi Laut Merah— seperti melewati
tanah yang kering. Tetapi para tentara Mesir tenggelam ketika mencoba
menyeberanginya.

30 Mereka percaya penuh. Karena itu, sesudah mereka berjalan men-
gelilingi tembok Yeriko dari luar selama tujuh hari, tembok kota itu runtuh.

31 Dan karena Rahab si pelacur percaya penuh kepada Allah, maka dia
menerima dan menolong dua orang mata-mata Israel yang memata-matai
daerah mereka. Oleh karena itu dia tidak ikut binasa bersama seluruh
penduduk kota itu yangmenolak untuk percaya kepada Allah.

32 Dan masih banyak lagi yang bisa saya ceritakan! Tetapi tidak cukup
waktu untuk menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud,
Samuel, dan para nabi. 33Mereka juga percaya penuh. Karena itu mereka
diberi kuasa untuk merampas daerah-daerah kekuasaan raja-raja bangsa
lain, danyang laindiantaramerekadiberikuasauntukmemerintahdengan
adil atas musuh-musuh mereka, dan ada yang menerima apa yang Allah
janjikan kepada mereka, dan yang lainnya dilindungi-Nya sehingga tidak
dimakan singa. 34 Beberapa orang lain di antara mereka terhindar dari
bahaya api yang besar,* dan yang lain terhindar dari perang, dan ada yang
lemah sekali tetapi diberi kekuatan yang luar biasa. Ada juga di antara
mereka yang menjadi pahlawan dalam perang. Dan pernah terjadi hanya
sedikit saja tentara Israel, tetapi sudahmengalahkan pasukan-pasukan ten-
tara musuh, lalu musuh-musuh itu melarikan diri. 35 Juga, karena mereka
percayapenuhkepadaAllah, beberapaperempuanmengalamikeajaibandi
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
untukdibebaskan, karenamerekapercayapenuhbahwasebagai hasil kese-
tiaanmereka,merekapasti akandihidupkankembali dari kematiankepada
suatu kehidupan yang jauh lebih baik. 36 Dan ada juga di antara mereka
yang tetap bertahan ketika kepercayaan mereka diuji— walaupun mereka
diejek dan dipukuli habis-habisan, atau ditinggalkan dalam penjara dalam
keadaan terikat dengan rantai besi. 37-38 Dari antara orang-orang percaya
itu, ada yang dilempari batu sampaimati, ada juga yang tubuhnya dipotong
dua dengan gergaji, dan ada yang dibunuh dengan pedang. Dan dari antara
mereka, ada yang sangatmiskin sehinggamereka tidakmempunyai tempat
tinggal dan hanya mempunyai pakaian di badan yang terbuat dari kulit
domba atau kambing. Mereka kekurangan makanan, dibuat menderita,
dan terus disiksa. Orang-orang seperti itu terlalu baik untuk tinggal di
dalamdunia ini! Sehinggamerekahidupmengembara saja—baikdi padang

* 11:34 terhindar dari bahaya api besar Secara harfiah, “memadamkan kuasa api.” TSI mener-
jemahkan sesuai dengan tafsiran bahwakata-kata inimerupakan gaya bahasa tentang cerita Sadrak,
Mesak, dan Abednego dalam Dan. 3.
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gurunatau gunung-gunung, dan terpaksa tinggal di dalamgua-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
merekamati sebelummenerima apa yang sudah Allah janjikan, Allah tetap
senang kepada mereka karena kepercayaan mereka. 40 Karena rencana
Allah bukan hanya untuk mereka saja, tetapi untuk kita juga. Allah mene-
tapkan bahwa lebih baik mereka menunggu kita, dan ketika kepercayaan
kita sudah selesai diuji dan disempurnakan, barulah kita semuamenerima
berkat yang luar biasa yang disediakan bagi kita!

12
Caranya bertahan dalam pertandingan iman

1 Oleh karena semua itu, Saudara-saudari, marilah kita ingat dan
mengikuti cara hidup para pahlawan iman kita yang sudah mendahului
kita dan yang sedang menanti-nantikan kita sekarang! Jadi, marilah kita
lepaskan dan tinggalkan semua beban dan dosa yang menghalangi kita
dalam pertandingan yang sudah ditetapkan Allah untuk kita jalani, dan
marilahkita terusberjuangmencapai tujuankita. 2Dalampertandingan ini,
biarlah mata kita terus memandang ke depan— yaitu kepada Yesus. Dialah
Raja dan Pahlawan Iman yang terutama bagi kita, dan yang sudah menye-
lesaikan pertandingan yang diberikan kepada-Nya dengan sempurna. Dia
rela menahan penderitaan yang sangat memalukan di kayu salib karena
Dia memandang terus ke depan kepada sukacita yang disediakan untuk
Dia di kemudian hari. Sekarang Dia sudah duduk menantikan kita di
tempat yang paling terhormat di samping takhta Allah. 3Karena itu, biarlah
kita selalu merenungkan teladan Yesus— yang berdiri teguh ketika orang-
orang berdosa menghina danmenganiaya Dia dengan sangat kejam. Kalau
kita meneladani Yesus, kita tidak akan gampang lemah dan putus asa.
4Karenamemang, dalamperjuangankitamelawandosa, kitabelumsampai
terbunuh.

5 Janganlah kita melupakan nasihat yang diberikan TUHAN— di mana
setiap kita Dia sebut “anak-Ku.” Kata-Nya,
“Anak-Ku, janganlah pandang enteng didikan-Ku.

Dan janganlah putus asa ketika Akumenegurmu.
6Karena Akumemberikan didikan kepada setiap anak yang Ku-kasihi,

dan Akumencambuki setiap orang yang Ku-terima sebagai anak.”✡
7 Jadi, waktu kita menderita karena cambukan dari Bapa surgawi kita,

kita harus ingat bahwa Allah sedang memperlakukan kita sebagai anak-
Nya. Karena, kalau bapak memberikan didikan kepada anaknya sendiri,
itu bukan hal yang aneh! 8Kalau kamu tidak pernah dikoreksi oleh TUHAN,
berarti kamubukan anak-Nya yang sah. Karena TUHANmengoreksi semua
anak-Nya. 9Memang, bapak kita yang ada di dunia ini pernah mengoreksi
kita. Sesudah itu, kita menghormati mereka. Jadi terlebih lagi marilah kita
tunduk kepada Allah sebagai Bapa rohani kita, karena kalau kita bertahan
dalam ujian, kita akanmasuk ke dalam hidup yang selama-lamanya. 10Dan
bapak-bapak kita yang di dunia ini mengoreksi kita masing-masing hanya
untuk sementara saja— sesuai dengan apa yangmereka anggap baik. Tetapi
waktu Bapa surgawi mengoreksi kita selalu tepat dan berguna, supaya kita
disucikan sebagaimana Dia suci. 11 Memang, setiap kali kita dikoreksi,
pengalaman itu tidak membuat kita senang, tetapi membuat kita sedih.
✡ 12:6 Ams. 3:11-12
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Tetapi sesudah kita dididik oleh pengalaman itu, hasilnya adalah kita hidup
lebih benar danmerasa tenang di mata Allah.

12 Jadi, oleh karena kita dipanggil untuk berlari dalam pertandingan ini,
kuatkanlah tangan kita yang lemah, dan jangan biarkan lutut kita gemetar.
13 Dan biarlah kaki kita tetap berlari lurus ke depan. Jangan belok ke kiri
atau ke kanan. Dengan demikian, kalau orang yang lemah atau pincang
mengikuti teladankita, kakimereka tidak terkilir karena tersandung, tetapi
semakin disembuhkan dan dikuatkan.

Janganlahmenolak kebaikan hati Allah
14 Berusahalah hidup damai dengan semua orang! Berusahalah juga

untuk hidup kudus! Karena siapa yang tidak berusaha untuk hidup kudus
tidak akan melihat TUHAN. 15 Berjaga-jagalah supaya jangan seorang pun
di antara kalian yang berhenti berpegang kepada kebaikan hati Allah.
Karena kalau ada orang yang seperti itu, dia akanmenjadi seperti tanaman
beracun yang bisa meracuni orang-orang di antara kita, sehingga orang-
orang tertular dengan kenajisannya. 16 Dan kalian juga harus berjaga-
jaga supaya tidak ada di antara kalian yang hidupnya cabul dan tidak
menghormati Allah seperti yang dilakukan Esau. Sebenarnya sebagai
anak pertama, dialah yang berhak mewarisi semua harta benda bapaknya
ketika bapaknya meninggal. Tetapi dia menjual semua hartanya itu hanya
untuk satu piring makanan saja. 17 Ingatlah yang terjadi kemudian: Ketika
dia berubah pikiran dan mau menerima berkat dari bapaknya sebagai
anak pertama, tetapi bapaknya menolak untuk memberikan berkat itu
kepadanya. Walaupun dia menangis, dia tidak bisa mengubah apa yang
sudah dilakukannya.

Perjanjian Allah yang lama menakutkan, tetapi perjanjian yang baru
menggembirakan

18Kita yang datang kepada Allah melalui Kristus dan sesuai dengan per-
janjian yang baru tidak seperti umat Israel yangmenerima perjanjian yang
lama. Mereka datang mendekati gunung duniawi— yaitu Gunung Sinai.
Mereka takut sekali karena tiba-tiba cuaca mendung, diliputi kegelapan,
diserang angin kencang, dan gunung itu sedang terbakar dengan api yang
menyala-nyala. 19 Lalu mereka mendengar bunyi terompet surgawi yang
nyaring dan suara Allah sendiri. Nenek moyang kita menjadi sangat takut
sehingga mereka meminta Musa supaya Allah tidak lagi berbicara secara
langsungkepadamereka. 20Karenamerekasangat takut sehingga tidakbisa
tahan terhadap perintah Allah— yaitu,
“Kalau seseorang atau seekor binatang pun menyentuh gunung ini, harus

dilempari dengan batu sampai mati.”✡ 21 Dan memang, apa yang
mereka lihat begitu menakutkan sampai Musa sendiri pun berkata,

“Saya sangat takut dan gemetar.”✡
22-23 Sebaliknya, secara rohani kita sudah datang kepada Allah melalui

perjanjian yang baru. Dan kita diantar oleh Kristus ke Bukit Sion yang
baru— yaitu Yerusalem surgawi dan tempat tinggal Allah yang hidup.
Kita disambut dengan sukacita sebagai warga kerajaan surga oleh ribuan
malaikat, karena kita datang melalui Anak Pertama Allah dan mewarisi
segala sesuatu bersama Dia. Kita jemaat dari Anak Allah, dan setiap nama
kita tertulis dalam buku kehidupan di surga. Kita diterima oleh Allah—
yaitu Dia yang akan mengadili semua orang, dan kita sekarang masuk
dalam persekutuan semua orang benar yang sudah mendahului kita dan
✡ 12:20 Kel. 19:12-13 ✡ 12:21 Ul. 9:19
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sudahdijadikansempurna. 24DanYesus—yangadalahPerantaraperjanjian
yang baru dari Allah, menerima kita! Secara rohani kita dipercik dengan
darah Yesus yang membersihkan hati nurani kita dari dosa. Darah Habel—
yaitu orang pertama untuk dibunuh, tidak membawa berkat, melainkan
kutukan. Tetapi darah Yesus membawa berkat besar!

25 Jadi Saudara-saudari, marilah kita masing-masing menjaga diri kita
supaya jangan ada di antara kita yang menolak untuk mendengar Allah
yang sedang berbicara kepada setiap kita dari surga. Karena kalau nenek
moyang kita tidakmenghindar dari hukumanketikamenerimapesanAllah
melalui perantara manusia duniawi— yaitu Musa, pastilah kita pantas
menerima hukuman yang lebih berat kalau menolak mendengarkan Dia
yang sekarang berbicara kepada kita dari surga! 26 Pada waktu Allah
berbicara kepada nenekmoyang kita di Gunung Sinai, suara-Nyamembuat
bumi berguncang. Tetapi sekarang Dia sudah berjanji begini,
“Sekali lagi Aku akanmengguncangkanbumi, danbukanhanyabumi tetapi

langit dan surga juga.”✡
27 Dengan menyebut “Sekali lagi,” sudah jelas bahwa Allah bermaksud
bahwa segala sesuatu yang sudah diciptakan yang bisa diguncangkan akan
binasa, supaya hal-hal yang tidak bisa diguncangkan akan tinggal tetap.

28 Jadi, Saudara-saudari, oleh karena kita sudah menjadi warga kerajaan
Allah yang tidak bisa diguncangkan, jadi hendaklah kita bersyukur kepada-
Nya. Dan marilah kita menyenangkan hati Allah dengan menyembah Dia
dengan penuh rasa takut dan hormat. 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

1 Hendaklah kalian selalu saling mengasihi sebagai saudara-saudari
seiman. 2 Ingatlah ini: Hendaklah tiap-tiap pintu rumah kalian sering
terbuka bagi siapa saja yang memerlukan tumpangan. Karena dengan
berbuat begitu— tanpa mereka sadari, pernah ada beberapa orang mener-
ima malaikat-malaikat sebagai tamu di rumah mereka! 3 Dan janganlah
lupa berdoa dan menolong saudara-saudari kita seiman yang sekarang
dipenjarakan. Lakukanlah itu seperti kamu sendiri juga sedang menderita
bersamamereka di dalam penjara itu. Dan turutlah merasakan kesusahan
saudara-saudari kita seiman yang sedang dibuat menderita— seolah-olah
kamu sendiri jugamenderita sama seperti mereka.

4Hendaklah kita semua menghargai hubungan pernikahan kita masing-
masing sebagai sesuatu yang kudus, dan hendaklah hubungan suami-istri
dijaga supaya tetap murni. Karena Allah akan menghukum setiap orang
yang berbuat cabul atau zina. 5 Janganlah hidup kita dikuasai oleh uang.
Sebaliknya, hendaklah kita puas dengan apa yang kita punya, karena Allah
berkata,
“Aku tidak akan pernahmembiarkan kamu,

Aku tidak akan pernahmeninggalkan kamu sendirian.”✡
6 Jadi, seperti penulis Mazmur, dengan yakin kita bisa berkata,
“TUHAN adalah Penolong saya!

Saya tidak akan takut.
Orang yangmemusuhi saya tidak bisamelakukan apa-apa terhadap saya.”✡

✡ 12:26 Hag. 2:6 ✡ 12:29 Ul. 4:24; 9:3 ✡ 13:5 Ul. 31:6 ✡ 13:6 Mzm. 118:7
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7 Ingatlah para pemimpin kita yangmenyampaikan Firman Allah kepada
kita dan yang sudah mendahului kita ke surga. Renungkanlah cara hidup
mereka yang baik dan tirulah keyakinan mereka. 8 Kristus Yesus tidak
pernah berubah— dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya.

9 Janganlah kita disesatkan oleh orang-orang yang membawa segala
macam ajaran lain. Lebih baik hatimu dikuatkan karena kamu bergantung
kepada kebaikan hati Allah saja daripada mengikuti mereka yang sibuk
dengan banyak peraturan tentang makanan. Karena dengan mengikuti
aturan-aturan semacam itu tidak ada orang yang pernah berhasil menjadi
sempurna di mata Allah.

10Dalamcarapersembahankurbanyang lama, para imambisamemakan
dua bagian daging dari setiap kurban hewan. Sedangkan dalam cara baru
kita diberkati melalui mezbah surgawi, dan para imam yang melayani di
Rumah Allah yang di dunia ini tidak berhak makan apapun dari mezbah
itu. 11 Tetapi boleh dikatakan bahwa cara yang baru mirip dengan cara
yang lama. Karena dengan kurban pengampunan dosa, daging kurban itu
tidak ada yang dimakan oleh imam. Sesudah imamagungmembawa darah
hewan tersebut ke dalam Ruang yang Mahakudus— yaitu darah untuk
pengampunan dosa, lalu semua bagian tubuh hewan itu dibakar sampai
menjadi debudi tempat lain di luar perkemahanumat Israel—bukandi atas
mezbah di dalam Rumah TUHAN. 12Demikian juga Yesus sudah menderita
di luar kota Yerusalem, supaya kita disucikan dengan darah-Nya sendiri
dan menjadi umat-Nya. 13 Karena itu, secara rohani marilah kita pergi
kepada Yesus di luar pagar kota.* Maksud saya, janganlah kita malu
untuk meninggalkan aturan-aturan Yahudi yang lama, dan marilah kita
menganggap sebagai suatu kehormatan kalau kita dihina karenamengikut
Yesus saja. 14 Karena di bumi ini, kita tidak mempunyai kota yang tetap
ada untuk selama-lamanya, tetapi kita menantikan Yerusalem yang baru.
15 Jadi,melalui Yesus,marilah kita selalumemberikan persembahan rohani
kepada Allah— yaitu melalui semua perkataan kita hendaklah kita memuji
Allah, dandenganberanimemberitakanbahwaYesusadalahPenguasakita.
16 Dan janganlah kita lupa melakukan hal-hal yang baik terhadap orang-
orang lain dan saling menolong, karena itu juga merupakan persembahan
yangmenyenangkan hati Allah.

17 Hendaklah kita menghormati dan menaati para pemimpin kita yang
seiman. Karena Allah memberi tugas kepada mereka untuk berjaga-jaga
atas kehidupan rohani kita masing-masing, dan mereka tahu bahwa nanti
mereka akan memberi pertanggung-jawaban kepada Allah. Jadi hormat
dan taatlah kepadamereka selalu supayamereka bisamelaksanakan tugas
merekadengansenanghati. Karenakalaumerekabekerjadenganhati yang
sedih, hal itu pasti tidakmembawa berkat bagi kita.

18 Tetaplah berdoa untuk saya dan semua orang yang bekerjasama den-
gan saya. Karena kami yakin bahwa hati nurani kami tidak bersalah, dan
kami selalu berusaha melakukan yang benar. 19 Dan secara khusus saya
mohon, doakanlah saya supayaAllah segeramengutus sayakembali 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 yangmengingatkan 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 ten-
ang

dan yangmembangkitkan Penguasa kita Yesus dari kematian,
melengkapi segala sesuatu yang kalian butuhkan untuk melakukan

kehendak-Nya.
Dan hendaklah Allahmelalui pertolongan Kristus Yesus—

yaituGembalaAgung 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 sayadalamsurat ini ketikadibacakandalam jemaat, karena
surat saya ini tidak terlalu panjang. 23Sayamau kalian tahu bahwa saudara
kita, Timotius, sudah dibebaskan dari penjara. Kalau dia segera datang ke
sini, kami berdua akanmengunjungi kalian.

24 Sampaikan salam saya kepada semua pemimpin kalian dan kepada
semua saudara-saudari kita seiman— yaitu semua yang sudah disucikan
oleh Yesus. Dan semua saudara-saudari seiman di Italia mengirim salam
kepada kalian.

25Doa saya, Allah akan selalu baik hati kepada kalianmasing-masing.
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Surat Yakobus
1 Kepada yang kekasih saudara-saudari seiman saya— yaitu kedua belas

suku umat Allah* yang sekarang tersebar di seluruh dunia:
Salam dari Yakobus, hamba Allah dan hamba dari Penguasa kita Kristus

Yesus.

Berdiri teguh dalam keyakinan sambil berdoa untuk diberikan hikmat
2Saudara-saudari, setiapkali keyakinankalianmasing-masingdiuji lewat

berbagai kesusahan hendaklah kamu menganggap semuanya itu sebagai
berkat yangmembawa sukacita bagimu. 3Karena kamu tahu bahwa setiap
kali keyakinankita diuji, hal itumembuat kita lebih dewasauntukbertahan
dalam keyakinan kita itu. 4 Jadi biarlah kita semakin kuat untuk bertahan,
supaya kita semakin dewasa dan semakin diperlengkapi, dengan tidak
kekurangan apa-apa secara rohani.

5Tetapi dalam suatu ujian iman, kalau kamumerasa kekurangan hikmat,
mintalah hikmat dari Allah. Karena Allah sangatmurah hati kepada semua
orang, danDia tidak pernah tersinggung kalau kitameminta hal itu kepada-
Nya. Karena itumintalah, dan hikmat yang kamu perlukan akan diberikan
kepadamu. 6 Tetapi ketika kamu berdoa untuk hal itu, percayalah penuh
dengan tidak ragu-ragu bahwa Allah bersedia memberikan hikmat yang
kamu perlukan itu. Karena orang yang ragu-ragu sama seperti ombak yang
ditiup oleh angin ke sana kemari. 7-8Orang seperti itu belum memutuskan
dalam hatinya kalau dia akan percaya sepenuhnya dan mengandalkan
TUHAN atau tidak. Dia tidak bisa maju karena pikirannya selalu berubah-
ubah. Jadi orang yang seperti itu tidak usah berharap doanya akan dijawab
TUHAN!

Kedudukan tinggi yang sebenarnya
9 Saudara-saudari seiman, kalau kamu miskin atau mempunyai ke-

dudukan rendah, bersukacitalah! Karena Allah sudah memberikan
kedudukan yang tinggi kepadamu— yaitu sebagai warga kerajaan-Nya.
10 Sedangkan kalau kamu kaya atau mempunyai kedudukan yang tinggi,
bersukacitalah kalau kamu sudah menyadari bahwa kekayaan atau ke-
dudukanmu itu hanyalah sementara saja. Karena orang kaya digambarkan
seperti bunga tanaman liar yang cepat layu dan rontok. 11Karena pada pagi
hari ketikamatahari semakin tinggi dan panas, tanaman itumenjadi kering
dan bunganya segera rontok, dan keindahan bunga itu hilang. Begitu juga
yang akan terjadi kepada setiap orang kaya. Dia akan mati pada waktu dia
masih sibuk dengan segala usahanya.

Godaan bukan dari Allah
12Setiap kalian yang bertahan ketika keyakinanmu diuji oleh Allah lewat

kesusahan hendaklah kamu bersukacita, karena kamu benar-benar akan
diberkati Allah! Karena sesudah kamu lulus dari semua ujian itu, kamu

* 1:1 kedua belas suku umat Allah Dengan perkataan ini Yakobus menggambarkan bahwa para
pengikut Yesus adalah seperti keduabelas suku Israel yang tersebardimana-mana. Keduabelas suku
Israel sudah tersebar akibat penganiayaan, dan begitu juga para pengikut Yesus.
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akan diberikan mahkota kemenangan† ketika kamu masuk surga untuk
hidup selama-lamanya— sesuai dengan janji Allah kepada kita semua yang
mengasihi-Nya. 13 Tetapi kalau kamu merasa tergoda untuk berdosa, jan-
ganlah kamu berpikir bahwa Allah yang memberi godaan itu kepadamu.
KarenaAllah tidakmungkin tergodauntukberbuatkejahatan, danDia tidak
pernah memberi godaan kepada siapa pun. 14 Tetapi keinginan-keinginan
kita sendiri yang membuat kita tergoda, karena kita membiarkan diri kita
terseret sampai terjeratpadakeinginankita sendiri. 15Lalusetiapkeinginan
jahat kita itu berkembang, jadi bisa digambarkan seperti binatang buas
yang bunting dan mau beranak. Sesudah berkembang, keinginan itu akan
menghasilkan dosa. Lalu dosa itu juga berkembang lagi sampai akhirnya
menghasilkanmaut.

16Saudara-saudari yang saya kasihi, janganlah berpikir salah tentang hal
ini: 17Allahadalahsumber segalapemberianyangbaikdanyangsempurna.
Segala berkat itu turun dari Allah Bapa yang menciptakan semua benda
penerang di langit. Tetapi Dia bukan seperti bulan— yang cahayanya
tidak tetap dan sering berubah-ubah. 18 Sebagai contoh pemberian yang
sempurna itu: Allah sudah memilih kita untuk menerima kelahiran baru
melalui berita keselamatan yang benar dari Dia, supaya kita yang percaya
akan berita itu menjadi umat kepunyaan Allah yang istimewa.‡

Jadilah pelaku Firman Allah, jangan hanya pendengar saja
19 Saudara-saudari yang saya kasihi, ini penting! Hendaklah setiap kita

selalu lebih suka mendengar daripada berbicara. Dan tidak boleh cepat
marah. 20 Karena waktu kita bertindak dalam keadaan marah, pasti kita
tidak bertindak sesuai dengan kemauan Allah. 21Oleh karena itu, marilah
kita membuang segala sesuatu yang masih terdapat dalam hati kita yang
kotor, najis, atau jahat. Lalu dengan rendah hati, mari kita menerima
ajaran benar yang ditaburkan Allah di dalam hati kita masing-masing—
yaitu Firman-Nya yang berkuasa untukmenyelamatkan kita.

22 Tetapi hendaklah kita menjadi pelaku Firman-Nya. Janganlah kita
menipu diri kita sendiri dengan berpikir, “Bagi saya mendengar Firman-
Nya saja sudahcukup!” 23Karena siapayanghanyamendengarajaranAllah
tetapi tidak melakukannya, dia sama saja seperti orang yang mengamat-
amati mukanya sendiri pada cermin. 24 Tetapi sesudah mengamat-
amatinya ada sedikit kotoran di pipinya, dia langsung pergi dan lupa
membersihkan kotoran itu! 25 Sedangkan siapa yang mendalami dan
merenungkanHukumTUHANyang sempurna dan yangmemberikan kebe-
basan§— bukan hanya mendengar dan melupakannya dengan cepat tetapi
† 1:12 mahkota kemenangan Kata yang diterjemahkan ‘mahkota’ di sini bukan menunjukkan
mahkota seorang raja yang dibuat dari emas, tetapi lingkaran ranting pohon zaitun— sepertimenjadi
tanda pemenang dalam pertandingan olah raga pada zaman itu. Penafsir berbeda pendapat kalau
kata ‘mahkota’di sini hanyakiasan saja yangmenunjukkanhadiahkehidupanyang selama-lamanya,
atau umat Allah benar-benar akan menerima mahkota seperti itu waktu masuk surga. Lihat juga
2Tim. 4:8; 1Ptr. 5:4; Why. 2:10. ‡ 1:18 umat kepunyaan Allah yang istimewa Secara harfiah,
“buahanyangpertama”atau “hasil (panen) yangpertama.” DalamPerjanjianLama istilah ini dipakai
untuk hasil panen berupa gandum dan sayur yang diberikan sebagai ucapan syukur kepada Allah.
Dan anak pertama dari hewan atau pun anak sulung laki-laki memakai istilah yang sama. Anak
pertama dari hewan dikurbankan kepada Allah, sedangkan setiap anak sulung laki-laki dari orang
Yahudiditebusdenganpersembahanuang. LihatKel. 22:29, Im. 23:9-14; Ul. 26:1-11. § 1:25 Hukum
TUHAN…memberikan kebebasan Yang Yakobusmaksudkan dijelaskan di Yak. 2:8-13. Lihat jugaGal.
1:1, 13-14; 6:2; Rom. 13:10.
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menjadi pelaku Hukum TUHAN, dialah yang akan diberkati Allah dalam
segala hal yang dia lakukan.

26Karena orang yang berpikir bahwa dia sudah hidup baik sesuai dengan
peraturan agamanya, tetapi dia tidak menguasai lidahnya sendiri, dia
adalah orang yang hanya berpura-pura baik, yang sudah menipu dirinya
sendiri. Karena cara beragama semacam itu percuma saja. 27 Cara be-
ragama yang sempurna dan yang tidak bercela di mata Allah bisa terlihat
dalam hal seperti ini: Ketika kita memperhatikan penderitaan anak yatim
piatu atau janda dan menolong mereka, dan ketika kita tidak membiarkan
diri kita ternoda denganmengikuti keinginan-keinginan duniawi.

2
Mengasihi dan mengasihani semua orang tanpa pilih kasih karena ke-

dudukanmereka
1 Saudara-saudari, bagi kita yang percaya kepada Penguasa kita, Kristus

Yesus yang mulia, kita tidak boleh pilih kasih berdasarkan kedudukan
orang. 2 Sebagai contoh, ketika dua orang masuk ke dalam pertemuan
kalian— yang satu adalah orang kaya yang memakai pakaian yang sangat
bagus dan cincin emas yang besar, sedangkan yang kedua adalah orang
miskin yang berpakaian jelek. 3 Sering terjadi kalian memberi perhatian
khusus kepada orang yang berpakaian bagus itu dan berkata kepadanya,
“Silakan duduk di tempat yang baik ini.” Tetapi kepada orang miskin
itu kalian katakan, “Kamu berdiri di sana” atau, “Duduk di lantai di
dekat kaki saya.” 4 Tetapi dengan berbuat begitu, jelaslah bahwa kalian
merasa diri hebat untukmembeda-bedakan orang, walaupun hal 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 untuk merampas hak
atau milik kita. 7 Dan merekalah yang suka menjelek-jelekkan nama baik
Yesus, yangmenjadikan kita milik-Nya.

8 Tetapi kalau setiap kalian menaati Hukum Kasih yang diberikan oleh
Raja kita Yesus, maka kamu akan melakukan yang benar— yaitu perintah
yang tertulis di dalam Kitab Suci,
“Kasihilah sesamamu sama seperti kamumengasihi dirimu sendiri.”✡
9 Tetapi kalau kamu pilih kasih karena kedudukan orang, ternyata kamu
berdosa karenamelanggar HukumKasih itu.

10 Ingatlah bahwa kalau seorang bisa menaati seluruh Hukum Taurat,
lalu dia lupamelakukan satu peraturan kecil yang tertulis di dalamnya, dia
sudahmenjadi pelanggar Hukum Taurat dan layak dihukumAllah. Karena
Hukum Taurat dianggap sebagai sesuatu yang utuh. 11 Sebagai contoh,
Allah menyuruh kita dalam Hukum Taurat, “Jangan berzina” dan “Jangan
membunuh.” Jadi, kalau kamu tidak berzina tetapi membunuh seseorang,
kamu sudah menjadi pelanggar Hukum Taurat— bukan hanya pelanggar
hukum tentangmembunuh itu.

✡ 2:8 Im. 19:18
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12 Oleh karena itu, hendaklah kita berbicara dan menjalani hidup
kita sebagai orang-orang yang Kristus akan adili sesuai dengan Hukum
Kasih-Nya— 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 men-
jadi 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 per-

caya penuh kepada Kristus,” tetapi dia tidak melakukan apa-apa yang
menunjukkan bahwa dia sebagai orang yang percaya penuh kepada-
Nya, berarti ucapannya itu omong kosong saja. Kita diselamatkan tidak
hanya berdasarkan ucapan seperti itu! 15 Coba pikirkan contoh ini:
Ada saudara-saudari yang hari ini membutuhkan pakaian dan makanan.
16 Lalu kamu yang sudah berkelebihan dalam hal makanan dan pakaian
berkata kepadanya, “Selamat jalan! Semoga Allah memberi pakaian dan
makanan kepadamu”— tetapi kamu sama sekali tidak membagikan apa-
apa kepadanya, maka kata-katamu itu omong kosong saja. 17 Begitu juga
denganhal percaya penuh: Kalau keyakinan kita itu tidak dinyatakan lewat
perbuatan, maka itu tidak ada artinya.

18 Tetapi akan ada orang yang menentang saya dengan berkata, “Tetapi
saya tidak seperti kamu! Sayapercayapenuh tanpaharusmembuktikannya
melalui perbuatan.” Tetapi saya menjawab orang seperti itu, “Bagaimana
saya bisa tahu kalau kepercayaanmu itu benar-benar ada atau omong
kosong saja kalau kamu sendiri tidak pernahmembuktikannya? Saya yakin
kita lebih baik membuktikan kepercayaan kita kepada Kristus lewat kasih
dalam perbuatan!” 19 Sebagai contoh, kamu mengatakan bahwa kamu
mempunyai kepercayaan karena kamu yakin bahwa hanya ada satu Allah.
Oh kamu sungguh hebat! Setan-setan pun percaya seperti kamu! Dan
merekagemetarketakutankarenamerekasudah tahubahwa ‘kepercayaan’
mereka itu tidakmampumenyelamatkanmereka dari neraka. 20 Janganlah
begitu bodoh! Kalau kamu masih memerlukan bukti bahwa kepercayaan
yang tidak ditunjukkan lewat perbuatan tidak ada artinya, pikirkanlah
contoh ini: 21Pasti nenekmoyang kita Abrahamditerima olehAllah sebagai
orangbenar karenaperbuatannya—yaitu ketikaAllahmelihat bahwaAbra-
ham sudah siap mengurbankan anaknya Isak di atas mezbah. 22 Jadi, kita
bisa melihat bahwa kepercayaan dan perbuatan Abraham bekerja sama.
Maksudnya, kepercayaannya dilengkapi karena ada perbuatan yangmem-
buktikannya. 23 ItulahyangdimaksudkanayatKitabSuci yangmengatakan,
“Abraham percaya kepada janji Allah, dan karena itu dia diterima Allah

sebagai orang benar.”✡
Karena itulah dalam Kitab Suci tertulis dia sebagai “Sahabat Allah.” 24 Jadi
jelaslah bahwa kita dibenarkan di hadapan Allah lewat perbuatan kita
juga— dan bukan hanya karena percaya. 25 Begitu juga dengan Rahab—
yaitu pelacur yangmenerima dua orangmata-mata yang diutus oleh Yosua.
Kepercayaannya menjadi nyata lewat perbuatannya ketika dia mengajak
mereka berdua pulang melalui jalan lain, dan karena itu dia diterima
sebagai perempuan yang benar dan diselamatkan.✡

* 2:12 Hukum … kebebasan Lihat Yak. 1:25 serta catatannya. ✡ 2:23 Kej. 15:6; 2Taw. 20:7; Yes.
41:8 ✡ 2:25 Yos. 2:1-21
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26Ketikaseseorang tidakbernapas lagi, berartidia sudahmati. Begitu juga
kalau mengaku percaya penuh kepada Kristus tetapi tidak menunjukkan
keyakinannya lewat perbuatan yang baik. Hal itu percuma saja!

3
Jagalah kata-katamu

1 Saudara-saudariku, sebaiknya janganlah banyak dari antara kalian
yang menjadi guru Firman TUHAN. Karena kalian tahu bahwa Allah akan
mengadili para guru Firman-Nya dengan ukuran yang lebih berat. 2 Tentu
setiap kita banyakmelakukankesalahan! Tetapi kalau ada orang yang tidak
pernah mengatakan sesuatu yang salah, dia orang yang sempurna. Kalau
dia bisa melakukan hal itu, berarti dia mampu mengendalikan seluruh
tubuhnya. 3 Sebagai contoh, kita bisa mengendalikan seluruh tubuh kuda
kalau kita bisa menguasai mulutnya. Karena itulah kekang dipasang pada
mulut kuda. 4 Begitu juga dengan kapal. Kapal memang besar sekali dan
dibawa oleh angin yang keras, tetapi yang mengendalikan kapal besar
itu adalah kemudi kecil. Dan orang yang memegang kemudilah yang
menentukan ke mana kapal itu pergi. 5 Begitu juga dengan lidah kita.
Meskipun lidahhanyabagian kecil dari tubuhkita, tetapi kita bisamemakai
lidah itu untuk menyombongkan diri dan menyakiti hati saudara-saudari
kita! Biarpun kecil, tetapi bisa merusak banyak hal— sebagaimana hutan
yang luas bisa terbakar hanya karena lidah api yang kecil. 6 Memang
pantas menggambarkan lidah sebagai api! Karena semua kejahatan dunia
ini seperti tersimpan dalam lidah kita. Dan seperti racun, kejahatan itu
menular dari situ untuk merusak seluruh tubuh kita. Lidah kita seperti
lidah api neraka! Maksud saya, iblis bisa menyalakan api besar melalui
lidah kita. Dan bagaikan satu lidah api bisa menjalar danmembakar hutan
luas, begitu pula seluruh hidup kita bisa tercemar hanya karena lidah.

7Ternyatamanusia sudahbisamenjinakkanhampir setiap jenisbinatang,
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 kepadamengutuk orang
lain— padahal orang lain itu adalah manusia yang sudah diciptakan oleh
TUHANsupayamencerminkansifat-sifat-Nya. 10Berarti denganmulut 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 meng-
hasilkan buah ara. Dan air tawar tidakmengalir dari sumber air asin.

Sifat-sifat hikmat yang dari Allah
13Siapa yangmerasa dirinya pintar dan bijaksana, biarlah dia tunjukkan

melalui carahidupdanperbuatanyangbaikyangdilakukandenganrendah
hati. Kalau kamu bijak, kamu juga akan rendah hati. 14Tetapi kalau dalam
hatimu masih ada iri hati, dendam, dan sikap mementingkan diri sendiri,
janganlah kamu berpikir, “Saya ini sangat bijaksana.” Karena ternyata
pikiranmu itu keliru, 15 dan kebijaksanaanmu bukan hikmat yang berasal
dari Allah. Kamu hanya mempunyai kebijaksanaan duniawi, yang berasal
dari keinginanmu sendiri dan dari roh-roh jahat. 16 Karena, kalau kamu
masih iri hati danmementingkandiri sendiri, berarti hidupmumasihkacau
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dan kamu masih bisa melakukan kejahatan apa saja. 17 Sedangkan hikmat
yangbenar-benar datangdari Allahmemimpin kita untukhidup seperti ini:
Pertama-tama suci, selanjutnya berdamai dengan sesama,
lemah-lembut, dan terbuka untukmengikuti kemauan orang lain.
Hikmat juga memimpin kita untuk merasa belas kasihan kepada sesama

kita
dan tetap berbuat baik kepadamereka.
Hikmat dari Allah juga selalu jujur dan tidak pilih kasih.

18 Sungguh diberkati Allah orang yang bekerja untuk mendatangkan
damai! Dia itulah yang betul-betul berhikmat, dan hasil hikmat itu pasti
akanmenjadi nyata dalam hidup yang benar.

4
Janganlah bercabang hati, tetapi rendahkanlah dirimu di hadapan Allah

1 Kenapa kalian berkelahi dan bertengkar satu sama lain?! Bukankah
semua 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 untuk
mendapatkan barang itu— seperti bertengkar, berkelahi, bahkan mem-
bunuh. Karena inilah kamu tidak mendapatkan barang itu: Kamu lupa
memintanya dari Allah dalam doa! 3 Atau kamu sudah berulang-ulang
memintanya kepada Allah, tetapi Dia tidak menjawab doamu. Hal itu
terjadi karena kamumemintanya dengan alasan yang salah— karena kamu
maumenggunakannya untuk kesenangan dirimu sendiri.

4 Kamu sama seperti pelacur! Memang pelacur tidak mau setia kepada
satu laki-laki, dan begitu juga kamu tidak mau setia kepada Allah! Se-
harusnyakamu tahukalaubersahabat denganhal-hal yangduniawi berarti
memusuhi Allah. Sekali lagi saya ulangi: Kamu yang mau bersahabat
dengan dunia ini, berarti kamumenjadikan dirimumusuhnya Allah. 5Atau
mungkin kamumenganggap ayat Kitab Suci yang berikut ini omong kosong
saja— kah? Ayat yang sayamaksudkan itu berkata,
“Roh Allah yang diutus oleh Allah Bapa untuk berdiam di dalam hidup

kita sungguh dengan cemburumerindukan supaya kita setia kepada-
Nya.”*

6Tetapi kenyataannya, kebaikanhati Allah semakin lebihbesar kepadakita,
seperti yang dikatakan dalam Kitab Suci,
“Allah menentang orang yang sombong, tetapi Dia baik hati kepada orang

yang rendah hati.”✡
7 Karena itu, taatlah kepada Allah. Lawanlah iblis, maka dia akan

lari dari kamu. 8 Mendekatlah kepada Allah, maka Dia akan mendekat
kepadamu. Hei kamu orang berdosa, jangan lagi menggunakan tanganmu
untuk berbuat dosa! Murnikanlah hatimu kembali, oleh karena kamu
belum menetapkan kalau kamu tetap mengikut Allah atau mengikut arus

* 4:5 Kutipan Bahasa Yunani tidak menunjukkan kalau ‘roh’ tersebut adalah Roh Allah atau roh
manusia. Kalau mengikuti tafsiran yang menganggap ‘roh’ tersebut adalah ‘roh manusia’, maka
kutipan Yakobus bisa diterjemahkan, “bahwa roh yang Allah buat berdiam di dalam setiap tubuh
manusia penuh dengan iri hati.” Dan persoalan dibuat menjadi lebih sulit karena kurang jelas ayat
mana dari PL yang Yakobus maksudkan, tetapi banyak penafsir memilih Kel. 20:3-5; 34:14. ✡ 4:6
Ams. 3:34
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dunia ini. 9 Bertobatlah sungguh-sungguh dengan hati yang sedih, menye-
sal, dan menangis. Daripada bersenang-senang dan gembira, lebih baik
kamumeratap karena keadaan rohanimu.

10Rendahkanlah dirimu di hadapan TUHAN,maka Dia akanmengangkat
danmenolongmu.

Kamu tidak berhakmencela sesamamu
11 Saudara-saudari, janganlah kamu saling memfitnah. Kalau kamu

mencela sesamamu, hal itu sama seperti kamumengangkat dirimumenjadi
hakim. Maksud saya, ternyata kamu merasa diri kamu hebat— bukan saja
untuk menghakimi sesamamu, tetapi juga untuk berkata, “Hukum TUHAN
itu perlu diubah.” Bukan urusanmu untuk mengubah perintah TUHAN,
tetapi tugasmu adalah untuk menaati Hukum Kasih itu! 12Hanya ada satu
Hakim yang berhak menentukan Hukum bagi kita— yaitu Allah, bukan
kamu! Dialah yang berkuasamenyelamatkan ataumembinasakan. Karena
itu kamu tidak boleh lagi mencela sesamamu!

Hormati dan taatilah Allah dalam rencana-rencanamu
13 Hai Saudara-saudari yang berkata, “Hari ini atau besok kami akan

pergi ke suatu kota, lalu berdagang di sana selama satu tahun, dan pasti
kami akanmendapat uang yang banyak,”— 14padahal kamu tidak tahu apa-
apa tentang hidupmu besok! Hidupmu hanya seperti asap— sebentar ada,
sebentar lagi hilang. 15 Jadi sebaiknya kamu berkata seperti ini: “Kalau
TUHAN menghendakinya, kami akan hidup dan akan melakukan ini atau
itu.” 16 Tetapi dalam rencana yang tadi itu, ternyata kamu sombong dan
mengandalkan kekuatan sendiri. Semua kesombongan seperti itu adalah
salah.

17 Siapa yang mengetahui apa yang benar untuk dilakukan tetapi tidak
melakukannya, maka dia berdosa.

5
Celakalah orang kaya

1Hei orang-orang kaya, celakalah kamu!* Menangislah dan merataplah,
karena Allah sudah siap menghukummu dengan kesusahan yang berat!
2 Waktu Allah mendatangkan hukuman itu atas kamu, sepertinya semua
kekayaanmu itu sudah menjadi sampah dan pakaianmu yang indah itu
sudahdimakanngengat. 3Hartamuyang terbuatdari emasdanperaksudah
tidakberharga lagi! Bahkanhartamu itumenjadi bukti dimataAllahbahwa
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 YangMahakuasa.
* 5:1 Ayat 1-6Banyakpenafsir berkatabahwadalambagian ini Yakobusmenulis tentangorangkaya
dengan cara yangmirip dengan yangdikatakanparanabi dalamPerjanjianLama— yaitu diamenulis
teguran keras dan menyampaikan hukuman Allah atas orang-orang yang belum menjadi pengikut
Kristus dan yang tidak menerima surat ini. Yakobus menulis dengan cara itu untuk menghibur
orang-orang miskin yang menerima surat ini dan sebagai peringatan kepada para pengikut Kristen
supaya menggunakan kekayaannya untuk menolong sesama. Bandingkan dengan Yes. 13:1-22 dan
Amos 1:3–2:3.
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5 Selama hidupmu di dunia ini, kamu sudah terbiasa dengan gaya
hidupmu yang mewah dan apa saja yang kamu inginkan harus tercapai.
Jadi akhirnya kamu sudah menjadi gemuk seperti hewan peliharaan yang
siap dipotong untuk pesta makan. Hari besar untuk kamu dipotong sudah
tiba! 6Allahmelihatwaktukamumenggunakankuasamuuntukmenginjak-
injak hak orang-orang yang tidak sanggup melawanmu. Lewat ketidak-
jujuranmu, kamu seperti sudahmembunuhmereka! Celakalah kamu!

Bersabarlah dan bertahan dalam keyakinan
7 Jadi Saudara-saudari, karena Allah mengetahui segala kesusahan kita,

bersabarlah sampai TuhanYesusdatangkembali. Sebagai contoh, pikirkan-
lah para petani yang dengan begitu sabar menantikan turunnya hujan
sesudah musim tanam dan sebelum musim panen. 8 Demikian jugalah
kalian masing-masing: Sabarlah dan kuatkanlah hatimu, karena Tuhan
segera datang.

9 Saudara-saudari, janganlah kita saling mencari dan saling mem-
bicarakan kesalahan dan kelemahan saudara-saudari kita. Lihat! Ke-
datangan Hakim yang adil Kristus sudah dekat, dan Dia akanmenjatuhkan
hukuman yang lebih berat kepada mereka yang suka melakukan hal yang
seperti itu.✡

10Saudara-saudari,marilahkitameneladaniparanabi yangdiutusTuhan
untuk menyampaikan berita-Nya kepada nenek moyang orang Yahudi.
Mereka tetap bersabar, biarpun mereka sering dianiaya dan banyak
menderita. 11 Ingatlah bahwa sekarang kita sangat menghormati mereka
karenamereka bertahan dalampenderitaan itu. Antara lain, Ayubmenjadi
contoh orang yang terus kuat. Dan kalian sudah tahu bagaimana akhirnya
Allahmemberkati dia, karena Tuhan penuh dengan belas kasihan dan baik
hati.

Menghormati Allah dalam perkataan dan janji
12 Saudara-saudari, hal ini sangat penting: Waktu kamu mengatakan

sesuatu atau berjanji tentang sesuatu, janganlah menguatkan perkataan
atau janjimu itu dengan bersumpah atas nama apapun. Jadi jangan
menyebut surga atau bumi sebagai saksi atas sumpahmu. Kalau hal yang
dibicarakan itu benar, cukup kamu katakan saja, “Ya, itu benar.” Kalau
hal itu salah, katakan saja, “Itu tidak benar.” Karena setiap kali kamu
berkata sesuatu dengan sumpah, TUHAN akan mengadili kamu kalau apa
yang kamu sumpahkan itu tidak benar.✡

Memuliakan Allah dalam segala keadaan, dan khususnyawaktu sakit
13 Siapa di antara kita yang menderita, hendaklah dia berdoa. Siapa di

antara kita yang bersukacita, hendaklah dia bernyanyi memuji TUHAN.
14 Siapa di antara kita yang sakit, hendaklah dia memanggil para pe-
natua jemaat, supaya mereka mendoakannya dan mengoleskan minyak†
kepadanya sebagai peringatan bahwa mereka sudah memohon Tuhan
Yesus untuk menyembuhkannya. 15Dan apabila doa mereka didasari oleh
percaya penuh bahwa Tuhan Yesus sedang menyembuhkan dia, maka

✡ 5:9 Mat. 7:1 ✡ 5:12 Mat. 5:33-37 † 5:14 minyak Kata yang Yakobus tulis bisa diterjemahkan
‘minyak’ atau ‘minyak zaitun’. Pada zaman Yakobus tidak ada banyak pilihan minyak, dan minyak
zaitun dipakai untuk bahan bakar lampu,memasakmakanan, sebagai obat luka,mengoles ke kepala
atau badan untuk persiapan pesta, mengurapi raja atau nabi, dan pada ayat ini sebagai peringatan
akan doa para penatua dan bahwa Allah hadir dan bekerja.
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Tuhan akan menjawabnya.✡ Tuhan akan menguatkan dan menyem-
buhkannya. Dan kalau penyakitnya disebabkan karena dosa-dosanya, atas
doa mereka bersama, orang itu akan diampuni Tuhan.‡ 16 Karena itu
saya mendorong supaya setiap kita saling mengakui dosa dan kelemahan
kita supaya bisa saling mendoakan. Dengan demikian kita akan diampuni
dan disembuhkan. Karena doa orang benar sangat berkuasa dan besar
pengaruhnya. 17 Sebagai contohnya, Elia adalah orang biasa yang sama
seperti kita. Tetapi dia berdoadengan sungguh-sungguh supayahujan tidak
turun, dan ternyata hujan tidak turun di negeri itu selama tiga tahun enam
bulan! 18Lalu ketika Elia berdoa lagi meminta hujan, lalu hujan pun turun,
dan tanaman di ladang tumbuh kembali.

19-20 Saudara-saudari yang saya kasihi, ingatlah hal ini: Kalau ternyata
salah satu dari antara kita sudah mengikuti jalan sesat, tetapi saudara
atau saudari yang lain memimpin dia kembali kepada ajaran dan cara
hidup yang benar, berarti saudara atau saudari itu yang mengasihani dan
yang memimpin dia kembali sudah menyelamatkan dia dari neraka dan
membuka jalan baginya sehingga dosa dan kesalahannya yang banyak itu
diampuni.✡

✡ 5:15 Mat. 7:7-11; 21:22; Yak. 1:6 ‡ 5:15 kalau penyakitnya disebabkan … Ayat ini tidak boleh
dipakai untuk berkata bahwa semua penyakit datang akibat dosa si penderita. Ingatlah cerita Ayub
dan Paulus di 2 Kor. 12:7-10. Tetapi ayat ini berkata ‘kalau’, karena memang ada sebagian penyakit
yang disebabkan dosa kita sendiri. ✡ 5:19-20 Mat. 18:15; Gal. 6:1-2; 1Ptr. 4:8
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Surat Petrus yang pertama
1Kepada yang kekasih umat pilihan Allah:
Salam dari Petrus, rasul Kristus Yesus.
Saya menulis surat ini secara khusus untuk kalian yang karena per-

caya kepada Yesus sudah dianiaya sehingga kalian terpaksa meninggalkan
daerah Yahudi. Jadi sekarang kalian tinggal sebagai pendatang di beberapa
provinsi di kerajaan Romawi— yaitu di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia,
dan Bitinia. 2 Sejak semula sesuai dengan rencana Allah Bapa, Dia sudah
memilih kalian, supaya kalian disucikanmelalui pekerjaanRohKudus. Dan
secara rohani melalui Roh Kudus dan melalui darah* Kristus Yesus kalian
sudah diberi tandamenjadimilik Allah. Dan oleh karena itu kalianmenjadi
orang-orang yang taat kepada Allah.
Doa saya, Allah akan selalu baik hati kepada kalian masing-masing dan

menjagamu supaya kamu hidup dengan tenang dalam perlindungan-Nya.
Harapan kita di dalam Yesus yang hidup

3 Terpujilah Allah, Bapa dari Penguasa kita Kristus Yesus! Oleh karena
belas kasihan-Nya yang luar biasa, Dia memberikan hidup yang baru
kepada kita melalui Anak-Nya yang sudah hidup kembali dari kematian—
sehingga kita memiliki harapan yang pasti berdasarkan Yesus yang sudah
hidup kembali. 4Dan harapan kita adalah untuk menerima semua berkat
yang sudah Allah sediakan bagi kita anak-anak-Nya. Semua berkat itu
tersimpan di surga, dan tidak bisa rusak atau busuk, dan keindahannya
tidak akan hilang. 5 Karena kalian sudah percaya kepada Yesus, maka
Allah dengan kuasa-Nya yang besar, terus menjaga kalian sampai kalian
mencapai keselamatan yang sudahAllah sediakanbagi kita dan yang sudah
siap dinyatakan kepada kita pada hari terakhir.

6 Jadi pengharapan kita itu membuat kita sangat bersukacita, walaupun
sementara ini ada banyak kesempatan untuk merasa sedih. Karena
dalam kehendak TUHAN, kita sedang mengalami berbagai macam kesuli-
tan. 7 Dengan demikian TUHAN mengizinkan kita diuji, untuk mem-
buktikan apakah kita sungguh-sungguh yakin kepada Kristus, atau tidak.
Keyakinan kita itu bisa dibandingkan dengan emas, yang juga diuji dan
dimurnikan dengan membakarnya di dalam api. Padahal emas juga tidak
bisa tahan selamanya. Jadi keyakinan yang kita miliki itu lebih berharga
dari emas, karena itulah yang akan membuat kita menerima hormat,
pujian, dan kemuliaan ketika Kristus Yesus menyatakan diri-Nya pada hari
terakhir. 8Kalianmemang belumpernahmelihat Yesus, tetapi kalian sudah
mengasihi Dia. Biarpun kalian tidak bisa melihat Dia sekarang, tetapi
kalian tetap percaya kepada-Nya. Oleh sebab itulah kalian merasa sangat
bersukacita sampai tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata apa pun. Dan
perasaan sukacita kalian itu penuh dengan kemuliaan yang berasal dari
surga. 9 Kalian bergembira karena sudah jelas bahwa kita yang percaya
kepada Kristus Yesus akan mencapai apa yang kita harapkan— yaitu kita
mendapatkan hidup yang selama-lamanya.

10 Pada zaman dulu nabi-nabi sudah berusaha dengan tekun dan teliti
untuk lebih mengerti bagaimana caranya manusia diselamatkan. Biarpun
mereka tidak mengerti sepenuhnya, mereka masih terus menyampaikan
berita keselamatan yang dari Allah itu— bahwa kita diselamatkan hanya
* 1:2 melalui darah … diberi tanda … Secara harfiah, “dipercik dengan darah.”
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oleh karena kebaikan hati Allah. 11 Nabi-nabi itu memang ingin menge-
tahui, “Siapa Raja Penyelamat yang akan datang itu?” Dan, “Kapan hal-hal
itu akan terjadi?” Mereka bertanya-tanya tentang berita nubuat yang dis-
ampaikan oleh Roh Kristus yang ada di dalam diri mereka, “Ketika Kristus
datang nanti, kenapa Dia ditetapkan untuk banyak menderita sebelum Dia
dimuliakan?” 12Tetapi Roh Kristus hanya menjawab bahwa berita tentang
rencana Allah itu bukan untuk diri mereka sendiri. Tetapi sebenarnya
mereka bekerja untuk melayani kita, untuk membuktikan kebenaran yang
sudah kita dengar melalui Kabar Baik. Sekarang Roh Kudus sudah dikirim
dari surga, dan dengan kuasa Roh-Nya, Kabar Baik itu sudah disampaikan
kepada kita, termasuk berita tentang rencana Allah. Bahkan para malaikat
di surga pun inginmengetahui lebih dalam tentang hal-hal itu.

Panggilan untuk hidup suci
13-14 Jadi, bersiaplah! Berjaga-jagalah dan kuasailah diri kalian masing-

masing. Dan taruhlah harapanmu sepenuhnya kepada Allah Bapa, yang
akan menunjukkan kebaikan hati-Nya kepada kita ketika Kristus Yesus
menyatakan diri-Nya kepada kita. Jadi hendaklah kita hidup sebagai
anak-anak Bapa yang taat kepada-Nya. Jangan kita mundur lagi untuk
memuaskan keinginan-keinginan kita yang lama. Pada waktu kita hidup
seperti itu, kita belum mengenal Allah. 15 Tetapi sekarang hendaklah kita
suci dalam segala kelakuan kita, sama seperti Allah yang sudahmemanggil
kitaadalahsuci. 16Karenaada tertulisdidalamFirmanTUHAN, “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 tidak memakai barang-
barang dari dunia ini— seperti emas dan perak. Karena semuanya itu bisa
rusak. 19 Tetapi bayaran yang dipakai untuk membebaskan kita jauh lebih
berharga—yaitudarahKristus, yang sudahdipersembahkanseperti kurban
domba yang tidak bercacat dan tidak bernoda. 20 Tugas Kristus itu sudah
ditentukan oleh Allah sebelum dunia ini diciptakan, tetapi baru saja Dia
menunjukkan diri-Nya supaya kita bisa diselamatkan. Kedatangan Kristus
itu menunjukkan bahwa akhir zaman dari dunia ini sudah mulai. 21 Jadi
melalui Kristus kita percaya kepada Allah, yang sudah menghidupkan Dia
dari kematian danmemberikan kemuliaan kepada-Nya. Karena itulah kita
percaya danmenaruh harapan kita sepenuhnya kepada Allah.

22Ketika kita menyerahkan diri kita untuk mengikuti ajaran yang benar,
kita dibersihkan dari dosa-dosa kita. Hal itu memampukan kita untuk
saling mengasihi dengan hati yang tulus kepada sesama saudara-saudari
seiman kita. Jadi marilah kita saling mengasihi dengan sungguh-sungguh
dandengan sepenuhhati. 23Karenakita sudahmenjadimanusia yangbaru.
Kita sudah dilahirkan kembali karena sudah menerima Firman Allah, dan
Firman itu bertumbuh di dalam hati kita. Firman Allah tidak mungkin
binasa, tetapi tetap berlaku sampai selama-lamanya. 24 Hal itu sesuai
dengan apa yang tertulis dalam Kitab Suci:
“Setiapmanusia seperti rumput saja,

yang cepat layu lalu mati.
✡ 1:16 Im. 11:44, 45; 19:2; 20:7
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Dan kemuliaanmanusia itu adalah seperti bunga-bunga tanaman liar,
yang cepat rontok dan hilang.

25Tetapi Firman Allah tetap berlaku untuk selama-lamanya.”✡
Dan tentu saja Kabar Baik yang sudah diberitakan kepada kalian termasuk
Firman Allah yang ‘tetap berlaku’ itu!

2
Yesus bagaikan batu fondasi yang terutama bagi kita

1 Karena itu, lepaskanlah dirimu dari segala macam kejahatan. Jangan
kalian berbohong, jangan berpura-pura bahwa kamu lebih baik dari orang
lain, jangan iri hati, dan jangan membicarakan tentang kesalahan orang
lain. 2-3 Sebagaimana bayi yang baru lahir yang selalu haus akan air susu
murni dari ibunya, begitu juga kalianhendaklah selalu haus akanpelajaran
rohani yang benar— yaitu yang terdapat dalam Firman Allah. Karena
dalamFirmanAllah dikatakan seperti ini, “Kalian sendiri sudahmerasakan
kebaikan TUHAN.”✡ Dengan demikian kalian akan semakin dewasa rohani
sampai pada hari Allahmenyelamatkan kita dari dunia ini.

4Karena kita sekarang semakin mendekat kepada Tuhan Yesus. Biarpun
manusia menganggap Dia tidak berguna, Allah sangat menghargai Dia,
dan memilih Dia untuk menjadi seperti batu fondasi yang terutama dalam
Rumah Allah. Bagi kita, Dia sudah menjadi batu fondasi yang hidup. 5Dan
setiap kita juga seperti tiang-tiang dan kayu-kayu lain yang Allah pakai
untuk membangun Rumah-Nya, sampai kita menjadi tempat tinggal Roh
Allah sendiri. Dan di dalam Rumah-Nya itu, kita menjadi imam-imam
yang melayani Allah. Tugas kita sebagai imam adalah untuk membawa
persembahan-persembahan rohani kepada-Nya, yang Allah terima karena
kita sudah bersatu dengan Kristus Yesus. 6Hal ini sesuai dengan apa yang
tertulis dalam Firman TUHAN,
“Lihatlah, Akumemilih sebuah batu yang sangat Aku hargai,

yang Aku letakkan sebagai batu fondasi di Rumah-Ku di Yerusalem.*
Semua orang yang percaya kepada-Nya tidak akanmerasa kecewa.”✡
7 Jadi bagi kita yang percaya kepada Yesus, Dia sangat berharga. Tetapi bagi
semua orang yang tidak percaya, terjadilah kepada mereka seperti Firman
Allah ini:
“Batu yang dianggap tidak berguna oleh tukang-tukang bangunan

sudah dijadikan Allah sebagai batu fondasi yang terutama.”✡
8Dan ada ayat lain yangmengatakan,
“Batu itu akanmenyebabkan banyak orang jatuh,

seperti ketika seseorangyang sedangberjalan terkena sesuatu sehingga
dia jatuh.”✡

Mereka jatuhkarena tidakmaupercayadanmengikuti FirmanAllah. Itulah
yang sudah ditentukan Allah bagi mereka.

9Tetapi kita sudahdipilih Allahmenjadi umat-Nya yang istimewa, bangsa
yang suci, dan imam-imam yang melayani Dia yang adalah Raja Agung.
Semuahal ituAllahperbuatbagi kita supayakitamengabarkanhal-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,

✡ 1:25 Yes. 40:6-8 ✡ 2:2-3 Mzm. 34:9 * 2:6 Yerusalem Petrus memakai nama lain untuk
Yerusalem— yaitu Sion. ✡ 2:6 Yes. 28:16 ✡ 2:7 Mzm. 118:22 ✡ 2:8 Yes. 8:14-15
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“Dulu kalian bukanmilik Allah,
tetapi sekarang kalian sudahmenjadi milik-Nya yang istimewa.

Dulu Allah tidakmengasihani kalian,
tetapi sekarang kalian sudahmenjadi orang-orang yangDia kasihani.”✡

Hidup sebagai warga kerajaan Allah
11Saudara-saudari yang saya kasihi, kita ini seperti pendatang dan orang

yang tidak menetap di dunia ini. Karena itu saya mohon supaya kalian
masing-masing tidakmengikuti keinginan-keinginan badanimu yang jahat.
Keinginan-keinginan itulah yang berperang melawan keinginan jiwa kita.
12Karena sekarangkita beradadi antaraorang-orangyangbelummengenal
Allah, dan mereka menuduh kita sebagai orang jahat. Jadi kita perlu
menunjukkan kelakuan baik kita kepada mereka, dan akhirnya mereka
bisa sadar dan bertobat. Dengan begitu mereka akan memuji Allah ketika
merekamelihat Dia pada hari terakhir.

13 Supaya nama baik Penguasa kita Kristus Yesus tidak tercoreng, hen-
daklah kita taat kepada semua penguasa pemerintah di dunia ini— baik
kepada kepala negara sebagai penguasa tertinggi 14dan juga kepada wakil-
wakilnya yang dia tugaskan untuk menghukum orang-orang yang berbuat
jahat danmenghormati orang-orang yangberbuat baik. 15Karenakemauan
Allah untuk kita adalah supaya melalui perbuatan-perbuatan kita yang
baik, kita akan menutup mulut orang-orang yang kurang bijaksana, yang
sukamenyebarkanfitnah. 16Harapdiingat bahwa sebelumkita dibebaskan
oleh Yesus, kita hidup seperti budak iblis. Janganlah sampai kita berpikir:
“Sekarang saya sudah bebas dan termasuk orang yang dipilih oleh Al-
lah, 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 den-
gan rasa hormat dan takut kepada Allah, dan hormat kepada kepala negara
kita yang ada di dunia ini.

Penderitaan Kristus sebagai contoh untuk kita ikuti
18 Setiap kalian yang sudah dijual kepada orang-orang kaya dan bek-

erja sebagai budak mereka, hendaklah kalian mengikuti kemauan mereka
dengan penuh rasa hormat— bukan saja pada waktu mereka bersikap
baik, tetapi juga pada waktu mereka bersikap kejam. 19 Kalau kamu
tidak bersalah lalu dipukul oleh tuanmu, hendaklah kamu diam saja dan
ingatlah bahwa TUHAN Allah juga melihat hal itu. Dengan begitu TUHAN
akan memberkati kamu. 20 Tetapi kalau kamu sudah salah dan dihukum,
jangan harap 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 pernahmendengarkan Diamenipu.”✡
23PadawaktuKristus dihina, Dia tidakmembalas denganmenghina. Waktu
Dia menderita, Dia tidak berkata, “Awas, Aku juga akan balas.” Tetapi
Dia hanya menyerahkan diri-Nya kepada Allah, karena Dia tahu bahwa
Allah adalah hakim yang adil. 24 Yesus sudah menanggung dosa-dosa
kita di dalam tubuh-Nya sendiri di kayu salib, supaya secara rohani kita
✡ 2:10 Hos. 2:23 ✡ 2:22 Yes. 53:9
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mati terhadap kuasa dosa, dan hidup kembali menjadi manusia baru yang
hidup benar di hadapan Allah. Jadi melalui luka-luka Yesus, kita sudah
disembuhkan. 25 Dulu kita hidup seperti domba yang tersesat. Tetapi
sekarang kita sudah kembali kepadaGembala yangmemelihara hidup kita!

3
Tentang hidup suami dan istri

1 Begitu juga setiap kalian istri-istri hendaklah kamu taat kepada ke-
mauan suamimu. Dengan berbuat seperti itu, apabila ada suami yang
belum percaya kepada ajaran Kristus, dengan melihat cara hidupmu saja
dia bisa menjadi percaya. Kamu tidak perlu berbicara apa-apa kepadanya,
2 karena setiap hari kamu bersaksi kepadanya lewat kelakuanmu yang
murni atas dasar hormat kepada Allah. 3 Janganlah kecantikanmu hanya
cantik luar saja, seperti menghias rambut, memakai perhiasan emas, atau
pakaian yang indah. 4 Tetapi biarlah kecantikanmu merupakan hal-hal
yang tidakkelihatan juga—yaitukecantikanyangkeluardari dalamhatimu.
Maksudnyahati yang lemah lembut dan tenang. Dan sampai kamumenjadi
tua, kecantikan seperti itu tidak akan hilang dan sangat berharga di mata
Allah. 5Begitulah cara yang dipakai oleh perempuan-perempuan yang suci
pada zaman dulu untukmenjadikan diri mereka cantik: Mereka bersandar
kepada Allah dan taat kepada kemauan suami mereka masing-masing.
6 Sebagai contoh, Sara mengikuti kemauan Abraham dan memanggil dia
“Tuan.” Kalian masing-masing juga akan menjadi putri Sara, kalau kamu
terus berbuat baik dan tidak takut kepada ancaman apa pun dari suamimu
atau orang lain.

7 Begitu juga, para suami, hendaklah kalian masing-masing hidup baik
dengan istrimu, dan menyadari bahwa secara jasmani perempuan lebih
lemah dari laki-laki. Dan kamu juga harus menghormati istrimu, dengan
mengingat bahwa dia juga— lewat kebaikan hati Allah, mewarisi hidup
yang selama-lamanya. Kalau kamu tidak menghormati istrimu, maka doa-
doamu tidak akan didengar dan tidak akan dijawab oleh Allah.

Menderita karena berbuat benar
8 Jadi kesimpulannya, hendaklah kalian hidup dengan satu tujuan, ren-

dah hati, saling mengasihi, saling mengasihani, dan saling berbaik hati se-
bagai saudara-saudari seiman. 9Ketika orang lain berbuat jahat kepadamu,
janganlahmembalasnyadengankejahatan. Ketikaorang lainmenghinamu,
janganlah membalasnya dengan balik menghina dia. Tetapi berdoalah
supaya Allah memberkati dia. Karena justru untuk itulah kita dipanggil
menjadimilik Allah yang istimewa: Supaya padawaktu kamudibuat susah,
kamu membalasnya dengan memberkati. Dengan begitu kamu juga akan
diberkati oleh Allah di kemudian hari. 10 Karena dalam Firman Allah
tertulis seperti ini,
“Kalau kamu inginmenikmati hidup ini

danmengalami banyak hari yang penuh berkat,
kamu harus menjaga lidahmu supaya tidak berkata tipu,

dan supaya tidak berbicara yang jahat tentang orang lain.
11Kamu juga harus berhenti melakukan hal-hal yang jahat,

dan berusahamelakukan hal-hal yang baik.
Hendaklah kamumencari jalan lurus,

supaya kamu boleh hidup damai dengan orang lain.
12Karenamata TUHAN selalu tertuju kepada orang yang hidupnya benar,

dan telinga TUHAN selalu terbuka untukmendengarkan doamereka,
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tetapi tertutup untuk doa orang-orang yangmelakukan kejahatan.”✡
13 Kalau kamu selalu bersemangat dan setia berbuat baik seperti itu,

tidak ada yang akan membuat kamu susah. 14 Tetapi kalau kamu masih
menderita karena melakukan hal-hal yang benar, ingatlah bahwa TUHAN
pasti akan memberkatimu. Dan ingatlah Firman TUHAN ini: “Janganlah
kamumerasa takut kepadamerekayangmengancamkamu. Janganmerasa
kuatir.”✡ 15 Dalam keadaan itu, tinggikanlah Kristus sebagai Penguasa
penuh di dalam hidupmu. Dan hendaklah setiap kalian selalu siap men-
jawab orang-orang yang bertanya, “Kenapa kamu masih berharap kepada
Yesus?” 16 Tetapi hendaklah kamu menjawab dengan lemah-lembut dan
dengan rasa hormat. Dan jagalah supaya hatimu tetap bersih. Dengan
demikian, orang-orang itu yangmenceritakan hal-hal yang tidak benar ten-
tang kamu akan merasa malu sendiri ketika mereka melihat bukti bahwa
memang kelakuanmu baik karena kamumelayani Kristus.

17Karena itu ingatlah: Kita tidak perlumalumenderita karena kita hanya
melakukan hal-hal yang baik saja— kalau hal itu terjadi sesuai dengan
kemauan Allah. Tetapi kalau kita menderita karena melakukan hal-hal
yang jahat, seharusnya kita malu.

18Karena Kristus adalah teladan bagi kita. Dia sendiri menderita ketika
Dia mati karena dosa-dosa kita. Dia yang tidak bersalahmenggantikan kita
yang bersalah. Hal ini Dia lakukan untukmendamaikan kita dengan Allah.
Tetapi sesudah Diamati dibunuh secara jasmani, Roh Allahmenghidupkan
Dia kembali. 19Dan dengan kuasa dari Roh Allah Dia turun ke dunia orang
mati, untuk menyampaikan berita dari Allah kepada roh-roh yang sudah
lama terpenjarakan. 20 Yaitu roh-roh dari mereka yang tidak taat kepada
Allah pada zaman Nuh, walaupun Allah menunggu dengan sabar supaya
mereka bertobat waktu Nuh sedang membuat kapal besar itu. Akhirnya
tidakbanyak—hanyadelapanorang sajayangmasukkedalamkapal itudan
dibawa dengan selamat melewati air banjir itu. 21Air banjir itu menggam-
barkan air baptisan untuk kita. Baptisan bukan untuk membersihkan
kotoran dari tubuh kita. Tetapi waktu kita dibaptis, kita diselamatkan
karena dengan hati yang bersih kita berjanji kepada Allah, “Sekarang saya
mau ikut Kristus Yesus.” Lalu secara rohani kita ikut dikuburkan dan
dihidupkan kembali bersama-sama dengan Yesus. 22Tetapi sekarang Yesus
sudah naik ke surga, dan di sana Dia sedang memerintah bersama dengan
Allah.* Dan Allah sudah membuat semua malaikat, para penguasa, dan
semua pemerintah untuk taat kepada Yesus.

4
Nasihat supaya hidupmemuliakan Allah

1 Jadi, kita perlu ingat bahwa Kristus menderita untuk kita ketika Dia
hidup sebagai manusia biasa di dalam dunia ini. Karena itu hendaklah
kita juga menguatkan diri kita dengan pikiran yang sama seperti pikiran
Kristus. Karena orang yang menderita karena mengikut Yesus juga sudah
memutuskan untuk berhenti berbuat dosa. 2Dengan begitu, sisa waktumu
untuk hidup di dunia ini, kamu tidak hidup sesuai dengan keinginan secara
manusia duniawi lagi, tetapi menurut kehendak Allah. 3 Karena sebelum
mengikut Yesus, sudah cukup banyakwaktu yang kita buang dengan hidup
secara manusia duniawi yang tidak mengenal Allah! Jadi kita tidak perlu

✡ 3:12 Mzm. 34:13-17 ✡ 3:14 Yes. 8:12 * 3:22 memerintah bersama dengan Allah Secara
harfiah, “adalah di sebelah kanan Allah.”
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lagi hidup seperti mereka yang terlibat dalam segala macam dosa percabu-
lan, dan mengikuti semua keinginan badani, mabuk-mabukan, mengikuti
pesta seks dan pesta mabuk-mabukan, dan membuat hal-hal yang kotor
sekali dalam penyembahan berhala.

4Orang-orangyangmasihmengejar keinginannyake sanakemarimerasa
heran tentang kita dan berpikir, “Kenapa mereka tidak ikut kita lagi?”
Oleh karena itu, orang-orang itu menghina kita. 5 Tetapi tidak lama lagi,
mereka masing-masing harus memberi pertanggung jawaban atas keja-
hatanmereka. Karena sekarang Allah sudah siap mengadili semua orang—
baikyangsudahmatimaupunyangmasihhidup. 6Karena itulahKabarBaik
disampaikan oleh Kristus kepada roh-roh itu di dalam dunia orang mati.
Biarlah hal itumenjadi peringatan untuk kita semua: Allah akanmengadili
semuamanusia sesuai denganperbuatan kitamasing-masing. Tetapi Kabar
Baik disampaikan supaya kita bisa hidup bersama Allah selama-lamanya.

Caramemakai kemampuan yang kita terima dari Allah
7 Tidak lama lagi segala sesuatu akan berakhir. Karena itu hendaklah

kita menguasai diri dan menjaga pikiran kita supaya kita selalu siap untuk
berdoa. 8 Tetapi hal yang paling penting dari semuanya— yaitu kita harus
sungguh-sungguh saling mengasihi. Karena sifat saling mengasihi men-
dorongkitauntuk salingmemaafkan. 9Dankalau saudara seimankitaperlu
tempat untukmenginap, saya harap kalian selalu bersediamenerimanya di
rumahmu tanpa bersungut-sungut.

10 Sebagai tanda kebaikan hati Allah, kita masing-masing sudah mener-
ima kemampuan yang berbeda-beda dari Roh Allah. Dan semua kemam-
puan itu diberikan supaya kita saling melayani. Jadi kita masing-masing
bertanggung jawab untuk memakai kemampuan itu dengan baik. 11 Jadi
kalau kamu sudah diberi kemampuan untuk mengajar Firman TUHAN
atau menyampaikan berita dari Allah, hendaklah kamu berpikir seperti
ini, “Kata-kata yang aku sampaikan ini bukan berasal dari diriku, tetapi
dari Allah.” Kalau kamu sudah diberi kemampuan untukmelayani dengan
cara lain, hendaklah kamuberpikir, “Akubisamelayani hanya karenaAllah
yang memberikan kemampuan kepadaku.” Dengan melakukan itu, Allah
akan dimuliakanmelalui segala sesuatu yang kita kerjakan, karena Kristus
Yesus memberikan kemampuan itu kepada kita. Dialah yang berkuasa dan
pantas untuk dipuji sampai selama-lamanya! Amin.

Menderita karenamenjadi pengikut Kristus
12 Saudara-saudari yang saya kasihi, janganlah kaget ketika kalian men-

galami banyak penderitaan karena mengikut Yesus. Memang kita akan
mengalami penderitaan yang sangat menyakitkan, yang rasanya seperti
kena nyala api. Hal itu terjadi untuk menguji kalau kita sungguh-sungguh
percaya kepada Kristus, dan untuk membuktikan apakah kita setia atau
tidak kepada-Nya. Jadi, jangan kita berpikir bahwa kesusahan yang kita
alami adalah sesuatu yang luar biasa. 13Tetapi hendaklah kita bergembira,
karena kalau kita ikut mengalami penderitaan seperti yang Kristus alami,
itu berarti kita benar-benar sudah bersatu dengan Dia. Dengan begitu,
pastilah kita akan sangat bersukacita pada waktu Dia datang kembali
untukmenyatakan kemuliaan-Nya! 14 Jadi kalau ada orang yangmenghina
kamu karena mengikut Kristus, biarlah kamu merasa bahwa kamu sudah
diberkati oleh Allah. Karena hinaan orang itu sudah menjadi tanda bukti
bahwakemuliaandari RohAllahadabersamadengankamu. 15Tetapi kalau
kamu menderita karena menjadi pembunuh, pencuri, penjahat, atau pun
karena mencampuri urusan orang lain, kamu seharusnya malu. 16 Tetapi
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kalau kamu menderita karena kamu seorang Kristen, janganlah merasa
malu. Sebaliknya hendaklah kamu memuji Allah karena orang sudah
menyebut kamu sebagai pengikut Kristus. 17 Karena kita hidup dalam
masa di mana Allah sudah mulai menghakimi dunia. Dan kita— yaitu
umat-Nya sendiri, yang sekarang sedang dihakimi lebih dulu. Hal ini
terjadi karenamelalui penderitaanlah, kita disempurnakan. Denganbegitu
pastilah orang-orang yang tidak mau percaya kepada Kabar Baik tentang
Kristus akan kena hukuman yang jauh lebih berat dari penderitaan yang
kita alami sekarang. 18 Seperti yang tertulis dalam Firman Allah,
“Tidak gampang bagi orang baik untuk diselamatkan.

Apa lagi orang-orang yang berdosa dan yangmelawan Allah
pasti akan dibuang ke dalam api neraka.”✡

19 Karena itu, kalau Allah menghendaki kita untuk menderita, hendaklah
kita tetap melakukan yang baik dan menyerahkan diri kita kepada Allah
dengan berpikir seperti ini, “Pencipta kita selalu setia untuk melakukan
semua tepat seperti yang Dia janjikan kepada kita.”

5
Nasihat kepada para penatua

1 Saya mau menyampaikan pesan ini kepada para penatua di antara
kalian: Saya menjadi saksi mata dari semua penderitaan Kristus, dan saya
jugadipilih sebagaipenatua. Jadi sayabersamadengankalianakan ikutam-
bil bagian dalam kemuliaan yang akan Kristus nyatakan kepada kita waktu
Dia datang kembali. Karena itu saya minta kepada kalian masing-masing:
2GembalakanlahkawanandombayangdipercayakanAllahkepadamuden-
gan senang hati— bukan karena terpaksa. Dan janganmengambil tanggung
jawab ini untuk mencari keuntungan. Tetapi kerjakanlah pelayanan ini
karena sungguh-sungguh mau melayani Allah. 3 Jangan kamu mengang-
gap diri sebagai raja atas kawanan domba yang sudah Allah percayakan
kepadamu, tetapi jadilah teladanbagimereka. 4Lalu padawaktuRaja kita—
yaituGembalaAgungdatang, kitamasing-masingakandiberimahkota. Dan
mahkota itu akan mencerminkan kemuliaan Kristus, dan keindahannya
tidak bisa hilang.

Memberi dorongan-dorongan terakhir
5 Ini juga yang saya mau sampaikan kepada para pemuda: Hendaklah

kalian taat kepada para penatua. Tunjukkanlah sifat rendah hati kepada
semua anggota yang lain, karena,
“Allahmelawan orang-orang yang sombong,

tetapi Dia baik hati kepada orang-orang yang rendah hati.”✡
6Karena 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! Karena kamu tahu
bahwa saudara-saudari seiman kita di seluruh dunia tetap berdiri teguh
ketikamerekamengalamipenderitaanyang sama seperti yangkamualami.

✡ 4:18 Ams. 11:31 ✡ 5:5 Ams. 3:34
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10Memangpenderitaanyangkita alami sekarang ini, hanyauntuk semen-
tara saja. Tetapi karena Allah selalu sangat baik hati, Dia sudahmemanggil
kita melalui Kristus untuk ikut ambil bagian dalam kemuliaan-Nya untuk
selama-lamanya. Sesudah kita menderita untuk sementara waktu saja,
Dia sendiri akan menolong, menguatkan, memulihkan, dan memberikan
semangat yang baru kepada kita. 11Dialah yang berkuasa sampai selama-
lamanya! Amin.

Salam terakhir
12 Saya menulis surat yang singkat ini kepada kalian dengan bantuan

Silas, yang saya anggap sebagai saudara seiman kita yang bisa dipercaya.
Maksud saya menulis surat ini adalah untuk menguatkan hati kalian den-
ganmeyakinkan bahwaAllahmenunjukkan kebaikan hati-Nya kepada kita
melalui apa saja yang kita alami. Jadi hendaklah kalian tetap berdiri teguh
dalam kebaikan hati Allah itu!

13 Jemaat di sini di kota Babel*— yang sama seperti kalian sudah dipilih
oleh Allah, mengirim salam kepada kalian. Salam juga dari Markus, yang
saya kasihi seperti anakku sendiri. 14Saudara-saudari, sebagai orang-orang
yang disucikan oleh Allah, hendaklah kalian satu sama lainmemberi salam
dengan penuh kasih.†
Kepada setiap kalian yang bersatu dengan Kristus, doa saya, kalian akan

selalu hidup dengan perasaan tenang dalam perlindungan-Nya.

* 5:13 jemaat di kota Babel Secara harfiah, “Dia (perempuan) yang ada di Babel.” Petrus memakai
nama kota Babel sebagai pengganti nama sebenarnya— yaitu Roma. Nama itu mengingatkan
pembaca pertama ketika orang Israel dibuang ke negeri Babel. † 5:14 salam dengan penuh kasih
Secara harfiah, “ciuman kudus.”
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Surat Petrus yang kedua
1 Kepada yang kekasih Saudara-saudari saya seiman— yaitu kalian yang

sudah diberkati Allah sehingga kalian percaya penuh kepada Kristus Yesus
sama seperti kami. Dan oleh karena percaya itu kalian diberkati den-
gan berlimpah-limpah sama seperti kami— yaitu kita sudah diselamatkan
melalui apa yangKristus Yesus buat untukmembenarkan kita. DialahAllah
dan Penyelamat kita!*
Salam dari saya— Simon yang juga disebut Petrus, rasul dan hamba

Kristus Yesus.
2 Karena kalian masing-masing sudah mengenal Allah dan Penguasa

kita Yesus, doa saya, Allah akan selalu sangat baik hati kepadamu dan
menjagamu supaya hidupmu tenang dalam perlindungan-Nya!

Cara kitamenjadi yakin akan panggilan kitamasing-masing
3Dengan kuasa-Nya sendiri, Allah sudahmemberikan kepada kita segala

sesuatu yang kita butuhkan untuk menjalani hidup yang sesuai dengan
kehendak-Nya. Semua berkat rohani itu diberikan kepada kita karena kita
benar-benar mengenal Allah— yang sudah memanggil kita sesuai dengan
kemuliaan dan kebaikan-Nya. 4 Dan juga melalui kuasa kemuliaan dan
kebaikan-Nya itu, Dia sudah menjanjikan banyak hal kepada kita— dengan
janji-janji yang berharga dan sangat besar. Karena melalui janji-janji
Allah itu kita menerima Roh Allah sendiri dan menjadi bersatu dengan
Dia. 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.

5Oleh karena segala pemberian dan janji Allah kepada kita itu, janganlah
kita sekedar percaya akan hal-hal yang dijanjikan kepada kita, tetapi mar-
ilah kita masing-masing sungguh-sungguh berusaha untuk menjalankan
apa yang kita percaya itu. Caranya adalah— pertama, hidup dengan
baik. Kedua, tambahkanlah pengetahuanmu tentang hidup yang bijaksana.
6 Ketiga, belajarlah bagaimana cara menguasai diri. Keempat, belajarlah
bagaimana cara bertahan dalam kesusahan. Kelima, berusahalah semakin
hidup sesuai kemauan Allah. 7 Keenam, belajarlah bagaimana cara men-
gasihi saudara-saudari seiman. Danketujuh, hendaklahkitanyatakankasih
kita kepada semua orang melalui perbuatan. 8 Karena, kalau semua sifat
itu ada pada diri kita masing-masing dan kalau kita semakin bertumbuh
dalam hal-hal itu, maka kita akan terbukti sebagai orang yang benar-benar
mengenal Penguasa kita Kristus Yesus. Berarti kita tidak lagi menjadi
pengikutKristusyang tidakbergunaatauyang tidakmemuliakanDiadalam
kehidupan kitamasing-masing. 9Tetapi kalau saudara atau saudari seiman
tidak memiliki sifat-sifat itu— sepertinya mata rohaninya sudah kabur dan
hampir menjadi buta. Orang seperti itu lupa bahwa sebenarnya dosa-
dosanya yang lama sudah dibersihkan ketika dia percaya kepada Kristus.

10 Oleh karena itu, Saudara-saudari, berusahalah lebih keras lagi
melakukan ketujuh hal yang saya tuliskan di atas. Karena dengan begitu
kamu memastikan bahwa kamu benar-benar sudah dipanggil dan dipilih
oleh Allah. Karena kalau kamu tetap melakukan hal-hal itu, kamu pasti

* 1:1 Dialah Allah … Perjanjian Baru mengakui Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus—
Ketiganya yang Esa, jadi Yesus juga layak disebut Allah. Lihat Yoh. 10:30; Rom. 9:5; 1Yoh. 5:20.
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tidak akan gagal mencapai tujuan surgawimu. 11 Dengan begitu waktu
kamumasukkedalamkerajaanyang selama-lamanyakamuakandisambut
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. 13Selama sayamasih hidup dalam
tubuh ini— yang seperti tenda sementara saja, saya merasa bertanggung
jawab untuk terus mengingatkan kalian akan hal-hal itu. 14 Karena saya
tahu bahwa tidak lama lagi saya akanmati— seperti yang sudah dinyatakan
oleh Tuhankita Kristus Yesus kepada saya. 15Karena itulah saya akan selalu
berusaha keras supaya kalian selalu bisamengingat kembali semua hal itu,
biarpun saya sudahmati.

16 Karena waktu kami memberitahukan kepada kalian tentang kuasa
Tuhan kita Kristus Yesus dan tentang kedatangan-Nya kembali ke dunia
ini, kami tidak seperti guru-gurupalsu yangmenguatkan ajarannyadengan
menceritakan dongeng-dongeng karangan mereka sendiri untuk menipu
orang. Karena kami sendiri sudah melihat kebesaran Yesus. 17-18 Karena
kamilah yang hadir di atas gunung suci itu ketika Dia menerima hormat
dan kemuliaan dari Allah Bapa Yang Mahamulia. Yaitu ketika terdengar
suaraAllah dari surga yangberkata, “InilahAnak-Ku yang sangat Ku-kasihi.
Dialah yangmenyenangkan hati-Ku.”

19 Hal itu membuat kami lebih yakin kepada semua nubuatan yang
disampaikanolehparanabi tentangkedatangan-Nyakembali.† Olehkarena
itu, sebaiknya kita memperhatikan nubuatan-nubuatan itu dengan teliti.
Karena sampai Tuhan Yesus kembali, apa yang dikatakan oleh para nabi
seperti lampu yang bersinar menyinari dunia yang gelap ini. Kedatangan-
Nya akan seperti fajar yang baru terbit dalam dunia yang baru, dan waktu
itu Yesus akanmenyinari hati kita seperti bintang pagi. 20Yang penting kita
ingat adalah: Seluruhnubuatan yang tertulis dalamKitab Suci tidakberasal
dari pikiran nabi sendiri. 21 Karena mereka tidak pernah menyampaikan
nubuatan menurut kemauan mereka sendiri. Tetapi apa yang mereka
nubuatkan,mereka sampaikan sesuai dengan apa yangmereka terima dari
Roh Allah.

2
Guru-guru palsu

1 Seperti pada zaman dulu nabi-nabi palsu juga muncul di tengah-tengah
umat Allah, sekarang juga begitu: Guru-guru palsu pasti akan muncul di
antara kalian. Mereka akan mengajar ajaran-ajaran yang sangat menye-
satkan, dan mereka bahkan akan menyangkal Tuhan Yesus yang sudah
mati untuk membebaskan mereka. Dengan begitu mereka segera akan
mendatangkan kebinasaan atas diri mereka sendiri. 2 Banyak saudara-
saudari seimanyangakan tersesatdanmengikuti carahidupmereka—yaitu
† 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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cara hidup yang dipimpin oleh hawa nafsu. Lalu waktu orang-orang lain
yang belumpercaya kepadaKristusmelihat hal itu,mereka akanmenghina
ajaran kita, karena mereka akan berpikir bahwa ajaran sesat itu memang
ajaran kita. 3Guru-guru palsu itu sangat rakus. Jadi lewat ajaran yang licik,
mereka akan berusaha menipu kalian untuk mendapatkan uang. Sejak
dulu, Allah sudah menyiapkan hukuman bagi mereka, dan Dia tidak tidur.
Dia melihat semua yang mereka lakukan, dan pasti akan membinasakan
mereka.

4 Sebagai bukti yang pertama, Allah tidak memberi ampun kepada
malaikat-malaikat yang berdosa, tetapi mereka dipenjarakan di dalam
jurang yang gelap di dalam neraka, supaya diadili pada Hari Pengadilan.
5Dan bukti kedua, Allah menghukum orang-orang pada zaman Nuh ketika
Dia mendatangkan banjir besar. Tetapi Allah melindungi Nuh dan tujuh
orang lainnya. Nuh adalah orang yang memberitakan tentang hidup yang
benar, sedangkan mereka yang binasa adalah orang yang menolak untuk
bertobat dan melayani Allah. 6 Bukti yang ketiga: Allah menghukum
kota Sodom dan Gomora dengan menghanguskan semua isinya sampai
menjadi abu. Biarlah kejadian itu menjadi peringatan bagi kita, supaya
kita tidak mencontoh cara hidup mereka yang tidak menghormati Allah.
7-8Perhatikan bahwaAllahmenyelamatkan Lot. Karena Lotmemang orang
yangbenar, tetapi setiap hari diamenderita karenamelihat danmendengar
tentang perbuatan hawa nafsu bejat yang dilakukan oleh penduduk kedua
kota itu. Jadi selama orang benar itu hidup di antara mereka, hatinya
hancur karena perbuatanmereka yang begitu jahat.

9 Jadi dari ketiga contoh itu, jelaslah bahwa TUHAN Allah pasti akan
menyelamatkan orang-orang yang melayani-Nya dari kesusahan. Dan
tentu saja orang-orang yang jahat akandipenjarakan sampai tibawaktunya
mereka dihukum pada Hari Pengadilan— 10 khususnya mereka yang terus
menuruti berbagai keinginan hawa nafsunya sehingga mereka ternoda,
jugamenganggap rendah para pemimpin jemaat.
Guru-guru palsu seperti itu juga sombong dan membanggakan diri sam-

pai tidak takut untuk menghina baik para pemimpin jemaat maupun para
malaikat kepala di surga! 11 Padahal para malaikat, walaupun mereka
lebih berkuasa daripada semua manusia, tidak menghina guru-guru palsu
itu di hadapan TUHAN. 12 Tetapi guru-guru palsu itu menghina apa saja
yang tidak mereka ketahui. Mereka tidak berakal— sama seperti binatang
yang bertindak hanya berdasarkan naluri. Dan mereka juga sama seperti
binatang yang kena jerat dan dibinasakan. Begitu juga guru-guru palsu itu
akan dibinasakan. 13 Itulah upah yang akanmereka terima atas perbuatan
mereka yang jahat.
Waspadalah! Mereka senang bergabung dengan kita supayamereka bisa

mempengaruhi kita dengan ajaran sesat mereka. Danmereka ingin masuk
ke antara kita dan ikut dalam pesta perjamuan kita. Tetapi kalau mereka
ikut, mereka sangat mencemarkan persekutuan kita. Hal yang paling
menggembirakan mereka adalah— ketika sambil makan dan minum den-
gan rakus dalam pesta perjamuan, mereka menyusup ke dalam perseku-
tuan kita dan dengan licik mempengaruhi kita. 14 Pikiran mereka penuh
dengan hawa nafsu untuk berbuat zina dan tidak pernah bosanmelakukan
kejahatan. Mereka suka merayu dan menjerat saudara-saudari kita yang
baru percaya. Dan hati mereka penuh keserakahan, sehingga mereka
pintar menipu orang untuk mendapatkan uang. Allah siap menghukum
mereka!
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15 Mereka tersesat dan sudah meninggalkan jalan yang benar. Mereka
sudah mengikuti jalan yang dulu ditempuh Bileam— anak Beor. Maksud
saya, samaseperti dia,mereka juga senang sekali denganuangyangmereka
terima dari hasil perbuatan jahat. 16Tetapi Bileam langsung ditegur karena
dosanya itu, waktu Allah membuat keledainya berbicara dengan bahasa
manusia. Karena itu Bileam dilarang keras oleh Allah supaya jangan
bekerja sebagai dukun gila yangmata duitan.

17 Guru-guru palsu itu sangat tidak berguna. Bagi orang yang haus
secara rohani, mereka seperti sungai yang kering. Atau bagi petani yang
mengharapkan hujan, mereka seperti awan yang ditiup angin keras, se-
hingga tidak jadi hujan. Mereka tidak akan pernah terlepas dari hukuman
Allah yang sudah disediakan bagi mereka di tempat yang sangat gelap!
18-19Mereka menyampaikan ajaran-ajaran mereka supaya kedengarannya
seperti ilmu yang tinggi, tetapi sebenarnya tidak masuk akal. Mereka
mengajar seperti ini, “Sekarang Allah sudah membebaskan kita, jadi Dia
tidak akanmenghukumkita kalau kitamengikuti berbagai keinginan hawa
nafsu yang berasal dari badan kita.” Dengan ajaran seperti itu mereka
menjebak saudara-saudari kita yangbaru sajameninggalkanhidupmereka
yang penuh dosa. Karena guru-guru palsu itu berkata, “Marilah kita hidup
bebas,” tetapi hasil ajaran seperti itu bukan kebebasan, tetapi perbudakan.
Karena mereka sendiri pun adalah budak dosa. Siapa saja yang dikuasai
dosa, dia sudahmenjadi budak dosa.

20 Kasihan sekali! Karena apabila seseorang sudah mulai luput dari
berbagai kejahatan dunia karena dia baru mengenal Penguasa dan Juruse-
lamat kita Kristus Yesus, lalu kalau dia terjerat lagi dan dikuasai oleh dosa,
berarti keadaannya lebih parah daripada ketika dia hidup sebelumpercaya
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: “Anjingyangmuntahakanmemakanmuntahnya lagi.”✡ Dan “Babiyang
sudah dimandikan dengan bersih akan kembali mandi lumpur di dalam
kolam lumpur.”

3
Yesus pasti kembali

1 Saudara-saudari yang saya kasihi, inilah surat saya yang kedua yang
saya tulis kepada kalian. Lewat kedua surat ini, saya berusaha menolong
kalian supaya kalianberpikir secara jujur, dan supayamengingatkankalian
2 kepada berita yang sudah disampaikan oleh para nabi yang diutus Allah,
dan juga tentang apa yang diperintahkan oleh Penguasa dan Juruselamat
kita— yang disampaikan kepada kalian oleh semua kami yang diutus-Nya.*

3Dan inilah hal yang sangat penting bagi kalian: Pada hari-hari terakhir
akan muncul banyak orang yang akan suka mengejek dan menertawakan
ajaran yang benar. Mereka adalah orang yang suka mengikuti bermacam-
macam keinginan mereka. 4 Mereka akan mengatakan, “Kristus sudah
berjanji akan datang kembali. Di manakah Dia? Nenek moyang kita
sudah mati, tetapi segala sesuatu masih berjalan seperti biasa sejak pen-
ciptaan.” 5 Dengan berkata begitu, mereka sengaja melupakan kenyataan
✡ 2:22 Ams. 26:11 * 3:2 semua kami yang diutus-Nya Secara harfiah, “para rasul kalian”
bisa juga diterjemahkan berdasarkan arti ‘rasul’ yang lebih luas— yaitu ‘utusan-utusan Kristus yang
menyampaikan berita itu kepada kalian’.
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bahwamelalui perkataan Allah saja, langit dan bumi diciptakan, dan darat
dikumpulkan di tengah-tengah air. Dan air itu menjadi alat yang dipakai
TUHAN. 6 Kemudian, dengan menggunakan air lagi, Allah membinasakan
dunia pertama dengan banjir yang besar. 7Tetapi Allah siap menggunakan
perkataan-Nya dengan cara yang dahsyat seperti itu lagi! Yaitu Dia akan
menjatuhkan hukuman atas langit dan bumi yang sekarang dengan meng-
gunakan api, yang padaHari Pengadilan akanmembinasakan semua orang
yangmelawan-Nya.

8 Jadi Saudara-saudari yang saya kasihi, janganlah kalian lupa akan hal
ini: Hitungan waktu bagi TUHAN dan bagi manusia tidak sama. Bagi
TUHAN seribu tahun sama seperti satu hari bagi manusia, dan seba-
liknya bagi TUHAN satu hari sama seperti seribu tahun bagi manusia.
9 Janganlah kalian terpengaruh oleh orang-orang yang berkata, “Ternyata
TUHAN menunda-nunda terus untuk menepati janji-Nya! Dan sampai
sekarang kenapa Yesus belum datang kembali?” Jawaban yang benar
untuk setiap orang yang berkata seperti itu adalah: TUHAN sabar terhadap
kamu, karena Dia tidak mau kamu ikut binasa. TUHAN masih memberi
kesempatan kepada setiap orang untuk bertobat.

10 Tetapi seperti pencuri yang datang pada waktu yang tidak disangka-
sangka, begitulah hari kedatangan Tuhan Yesus kembali. Dia akan datang
secara tiba-tiba. Langit dan bumi yang besar ini akan lenyap, benda-
benda di langit akan terbakar, dan juga bumi dan segala sesuatu disiapkan
untuk Hari Pengadilan— dimana 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 di-
tentukan Allah itu, hendaklah kita berjuang supaya lebih banyak lagi orang
siap untuk menyambut Tuhan Yesus. Biarpun langit akan dibinasakan
dengan api dan semua benda langit akanmelebur karena panasnya, 13kita
tidak perlu takut. Karena sesuai dengan janji Allah, kita menantikan langit
yang baru dan bumi yang baru, yang akanmenjadi tempat tinggal bagi kita
yang sudah dibenarkan Allah.

14 Jadi Saudara-saudari yang saya kasihi, oleh karena kita menantikan
hal-hal itu, marilah kita berusaha sebisanya untuk hidup tidak berdosa,
tidak ternoda, dan siap bertemu dengan Tuhan Yesus.† 15 Dan hendaklah
hari demi hari kita anggap sebagai bukti kesabaran TUHANAllah— dimana
Dia memberi kesempatan lagi kepada banyak orang supaya menikmati
berbagai berkat keselamatan. Saudara kita yang terkasih, Paulus, juga
menulis seperti ini kepada kalian, sesuai dengan hikmat yang diberikan
TUHAN kepadanya. 16 Dalam semua suratnya dia membicarakan tentang
hal-hal ini. Dan dalam surat-suratnya itu juga terdapat beberapa hal
yang sulit dimengerti. Dan bagian-bagian yang sulit itulah yang disalah-
artikan oleh orang-orang yang belum mempelajarinya secara mendalam
dan suka mengubah apa yang mereka percayai. Lalu apa yang mereka
salahmengerti itumereka ajarkan kepada orang lain— seperti yangmereka
lakukan dengan bagian-bagian lain dari Kitab Suci. Akibatnya mereka
sendirilah yang mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. 17 Jadi
Saudara-saudari yang saya kasihi, karena kalian sudah mengetahui hal-
hal itu, hendaklah kalian berhati-hati! Jangan sampai kalian ikut terjebak
dalamkesalahan orang yanghidupnya tidak sesuai dengan FirmanTUHAN,
† 3:14 siap bertemu dengan Tuhan Secara harfiah “dalam damai.” TSI menerjemahkan “siap
bertemu dengan Tuhan” untukmenunjukkan bahwa arti yang dimaksud adalah “keadaan berdamai
dengan Tuhan.”
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sehingga kalian tidak percaya penuh lagi kepada ajaran benar yang dulu
kalian sudah pegang dengan teguh. 18 Tetapi hendaklah kalian masing-
masing semakin dewasa dan sadar akan kebaikan hati Allah kepadamu
dan semakin mengenal Penguasa dan Juruselamat kita Kristus Yesus. Doa
saya, Dia saja yang akan selalu dimuliakan— sekarangdan selama-lamanya.
Amin.
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Surat Yohanes yang pertama
1 Kami ingin memberitakan kepada kalian tentang Dia yang disebut

Firman—* yaitu Dia yang memberikan hidup kepada kita dan yang sudah
ada sebelum dunia diciptakan. Kami sudah mendengar dan melihat Dia
denganmata kami sendiri. Dan sungguh, kami sudahmelihat Dia— bahkan
kami sudah memegang Dia dengan tangan kami sendiri. 2 Benar, Dia
yang memberikan hidup itu sudah dinyatakan kepada kami, dan kami
mendapat banyak kesempatan untuk melihat Dia. Sekarang kami bersaksi
dan memberitakan kepada kalian tentang Dia yang memberi hidup yang
selama-lamanya— yaitu Dia yang dari sejak semula sudah tinggal bersama
Allah Bapa dan yang sudah dinyatakan oleh Bapa kepada kami. 3 Jadi,
apa yang sudah kami lihat dan dengar, itulah yang kami beritakan kepada
kalian, supaya kalian berhubungan dekat dengan kami dalam persekutuan
kita. Dan bukan saja kita saling berhubungan, tetapi kita berhubungan
dekat juga dengan Bapa dan Anak-Nya— yaitu Kristus Yesus. 4Oleh karena
itu, kami menulis surat ini kepada kalian, supaya melalui hubungan yang
dekat itu sukacita kita semua akan sempurna.

Allahmengampuni dosa kita
5 Dan inilah berita yang sudah kami dengar dari Anak Allah dan yang

sedang kami beritakan kepada kalian: Allah itu seperti terang, dan sama
sekali tidak ada kegelapan di dalam Dia. 6 Jadi kalau kita berkata bahwa
kita dengan Allah mempunyai hubungan yang erat, padahal kita masih
hidupseperti orangyang tinggal di dalamkegelapan, berarti kitaberbohong
dan tidak menjalankan ajaran benar dari Allah. 7 Tetapi, kalau kita hidup
di dalam terang sama seperti Allah hidup di dalam terang, kita dengan
saudara-saudari seiman kita akan tetap mempunyai hubungan yang erat,
dan darah Yesus†— yang adalah Anak Allah, tetap menyucikan kita dari
setiap dosa kita.

8 Kalau ada saudara kita yang berkata, “Saya tidak berdosa,” berarti
dia tidak menerima ajaran yang benar dari Allah dan dia sudah menipu
dirinya sendiri. 9 Tetapi kalau kita mengakui dosa-dosa kita kepada Allah,
maka sesuai dengan janji-Nya, Allah yang sangat adil dan setia itu pasti
mengampuni kita dan membersihkan hati kita dari setiap perbuatan jahat
yangsudahkita lakukan. 10Kalauadasaudarakitayangberkata, “Saya tidak
pernah berbuat dosa,” berarti sama saja dia menganggap Allah sebagai
Pembohong, dan ternyata ajaran yang benar dari Allah tidak mendapat
tempat di dalam hatinya.

2
Yesus Pembela kita

1Anak-anak saya yang saya kasihi, saya menulis surat ini kepada kalian
supaya setiap kalian jangan berbuat dosa. Tetapi kalau ada di antara kita
yang berbuat dosa, kita mempunyai Pembela yang membela kita di hada-
pan Bapa— yaitu Kristus Yesus, yang selalu melakukan yang adil. 2 Yesus
* 1:1 FirmanFirmanmenerjemahkan “logos”dalambahasa Yunani. Logos juga bisa diterjemahkan
‘perkataan’. Yohanes memakai kata itu sebagai gelar atau nama lain untuk Kristus sendiri, karena
melalui Raja Penyelamat, Allah berkomunikasi dengan manusia mengenai diri-Nya. † 1:7 darah
Yesus menggambarkan pengurbanan Yesus di kayu salib.
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sendiri menyerahkan diri-Nya sebagai kurban perdamaian yang mengha-
pus semuadosakitamasing-masing, sehinggaAllah tidakmarah lagi kepada
kita. Dan kurban perdamaian-Nya itu tidak hanya untuk pengampunan
dosa kita saja, tetapi kurban-Nya sudah cukup untuk pengampunan setiap
orang di dunia yang percaya kepada-Nya.*

3 Dan inilah tandanya kita benar-benar mengenal Allah— yaitu kita
menaati perintah-perintah-Nya. 4 Tetapi kalau seseorang berkata, “Saya
mengenal Allah,” padahal orang itu tidak menaati perintah-perintah Allah,
berarti dia pembohong. Nyatalah bahwa sebenarnya ajaran benar dari
Allah belum mendapat tempat di dalam hatinya. 5 Tetapi semakin kita
menaati ajaranAllah, semakin ternyatabahwakitamengasihiAllahdengan
sempurna. Dengan demikian kita tahu bahwa kita benar-benar sudah
bersatu dengan Dia.✡ 6 Kalau seseorang berkata bahwa dia hidup bersatu
dengan Allah, hendaklah dia hidup seperti Kristus sendiri sudah hidup.

Salingmengasihi sesama saudara-saudari seiman
7Saudara-saudari yang saya kasihi, apa yang sedang saya tuliskan kepada

kalian bukanlah perintah yang baru, tetapi perintah lama. Karena perintah
yang saya tekankan di sini adalah ajaran yang sudah pernah kita dengar
dari sejak semula. 8Tetapi yang saya tuliskan kepada kalian bisa dikatakan
perintah baru, karena benar-benar nyata di dalam hidup Kristus dan nyata
juga di dalam hidup kita. Karena itu jelaslah bahwa kegelapan sedang
lenyap, dan sekarang terang yang benar bersinar di dalam hidup kita.
9 Kalau ada seseorang di antara kita yang berkata, “Saya hidup di dalam
terang,” tetapi dia membenci saudaranya seiman, sebenarnya dia masih
terus hidup di dalam kegelapan. 10 Sedangkan orang yang mengasihi
saudaranya seiman, tentu dia hidup di dalam terang. Dan orang yang
seperti itu tidak akan membuat orang lain jatuh ke dalam dosa. 11 Tetapi
orang yang membenci saudara seiman, dia seperti orang yang berjalan di
dalam kegelapan dan tidak tahu ke mana dia pergi. Karena kegelapan itu
sudahmembuatnya tidak bisa melihat apa-apa.
12Kepada kalian— yaitu semua anak saya,† sayamenuliskan surat ini untuk

mengingatkan setiap kalian
bahwa dosa-dosamu sudah diampuni Allah karena Kristus.

13Kepada kalian yang sudah dewasa secara rohani,‡ saya tuliskan ini untuk
mengingatkan kalian

bahwa kalian sudah mengenal Anak Allah— yang sudah ada dari sejak
semula.

Kepada kalian yang belum dewasa secara rohani,§ saya tuliskan ini untuk
mengingatkan kalian

bahwa kalian sudahmengalahkan si jahat— yaitu iblis.
14 Jadi anak-anak saya, tujuan surat ini adalah untuk mengingatkan kalian

kembali
bahwa kalian sudahmengenal Allah Bapa.

* 2:2 pengampunan … Secara harfiah, “pengampunan setiap orang di dunia.” Kalau diterjemahkan
secara harfiah, pembaca bisa berpikir bahwa semua orang di dunia 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 rohaniDi sini danayat 14, secaraharfiah, “bapak-bapak.”
§ 2:13 belum dewasa secara rohani Di sini dan ayat 14, secara harfiah, “pemuda-pemuda.”
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Dan untuk kalian yang sudah dewasa secara rohani, jangan lupa
bahwa kalian sudahmengenal Dia yang sudah ada dari sejak semula.

Dan untuk kalian yang belum dewasa secara rohani, jangan lupa
bahwa kalian kuat karena Firman Allah hidup di dalam hati kalian,
dan dengan demikian kalian sudahmengalahkan iblis.

15 Janganlah kita mencintai kejahatan yang ada di dunia ini atau hal
apapun yang ada di dalam dunia ini. Kalau seseorang mencintai hal-hal
duniawi, berarti dia sama sekali tidak mengasihi Allah Bapa. 16 Karena
segala sesuatuyangberasal dari dunia inimenjauhkankita dariAllah. 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
yangadadidalamnyayangdiinginkanolehmanusia sedangmenujukepada
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 sudah

mendengar bahwa si antikristus* akan muncul. Jadi tidak heran kalau
sekarang sudah muncul banyak guru-guru palsu yang sebenarnya adalah
utusan antikristus. Dari situlah kita tahu dengan jelas bahwa kita sudah
memasuki akhir zaman. 19Guru-guru palsu itumemang pernahmenyamar
sebagai anggota kita, tetapi sebenarnya mereka tidak termasuk anggota
kita. Kalaumereka benar-benar termasuk anggota kita, tentumereka tetap
bersama kita. Tetapi ketika mereka meninggalkan kita, hal itu membuk-
tikan bahwamereka sebenarnya tidak termasuk anggota kita.

20Tetapi kita sudahmenerimapengurapanRohAllah yangdiberikan oleh
Yang Mahakudus.† Karena itu kita semua bisa membedakan ajaran benar
dan palsu. 21 Saya tuliskan ini kepada kalian bukan karena kalian tidak
mengenal ajaran benar, tetapi justru karena kalian mengenalnya. Dan
kalian juga tahu bahwa tidak ada kebohongan di dalam ajaran benar itu.

22Demikianlah kalian akan mengenal siapa guru palsu: Kalau ada orang
yangberkata, “Yesus bukanlahKristus,”‡berarti dia utusan antikristus. Dan
orang yang seperti itu juga menyangkal Allah Bapa maupun Anak-Nya.
23 Orang yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah Anak Allah, dia tidak
mempunyai hubungan dengan Allah Bapa. Tetapi orang yang mengakui,

* 2:18 antikristus Antikristus disebut sebagai “raja kejahatan” oleh Rasul Paulus di 2Tes. 2:3-12.
† 2:20 Yang Mahakudus Maksudnya Allah dan juga Kristus, karena Keduanya yang Esa biasa
disebutkan dalam pemberian Roh Allah. Lihat Luk. 24:49; Yoh. 14:16; 15:26; 16:7, 13-15; Kis.
1:4. ‡ 2:22 Kristus adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya “yang diurapi.”
Dalam bahasa Ibrani, istilah yang sama disebut “Mesias.” Istilah ini menunjukkan jabatan, seperti
kata ‘camat’ atau ‘gubernur’. Pada zaman Perjanjian Lama setiap raja diurapi oleh nabi dengan
minyak zaitun sebagai tanda dipilih dan disahkan oleh Allah. Dan setiap imam dan nabi zaman
itu juga diurapi. Yesus pantas disebut ‘Yang Diurapi’ karena Dia mempunyai jabatan sebagai nabi,
Raja Agung, dan Imam Agung kita (Ibr. 4-10). Karena beberapa nubuatan dalam buku para nabi
dan Mazmur, pada zaman Yesus secara umum orang Yahudi tahu arti dari ‘Kristus’ sebagai Raja
Penyelamat yang Allah janjikan, yang akan berasal dari keturunan Raja Daud, dan yang akan
membebaskan bangsa Israel dari orang-orang yangmemusuhinya, mendirikan 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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“Yesus adalah Anak Allah,” berarti dia mempunyai hubungan yang dekat
dengan Allah Bapa dan juga Anak-Nya.

24Oleh karena itu, simpanlah baik-baik di dalam hati kalian ajaran yang
sudah kalian dengar pada waktu kalian mulai percaya, sehingga kalian
akan selalu bersatu dengan Anak dan Allah Bapa-Nya. 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. 27Tetapi kita sudah menerima pengurapan Roh Allah yang
selalu ada di dalam diri kita. Jadi kita tidak perlu lagi mendengarkan guru
siapa pun yang mengajar kita di luar ajaran Roh Allah.§ Karena Roh-Nya
itu selalu mengajarkan semua yang kita perlukan, dan ajaran-Nya selalu
benar, karena Dia bukan pembohong. Jadi, sesuai dengan apa yang sudah
diajarkan oleh Roh-Nya kepada kita, tetaplah bersatu dengan Kristus.

28 Jadi sekaranganak-anak sayayang sayakasihi, tetaplahbersatudengan
Kristus, supaya waktu Dia datang kembali, kita akan langsung menyambut
Dia tanpa rasa takut dan tanpa rasa malu. 29 Kita tahu bahwa Kristus
selalu melakukan yang benar. Karena itu, kita bisa mengenali orang-orang
yang sudahmenerimakelahiranbarudari AllahBapadenganmenyaksikan
mereka tetap hidup benar.

3
Kita adalah anak-anak Allah

1 Ketahuilah, sungguh luar biasa kasih Bapa kepada kita sehingga kita
disebut anak-anak Allah! Memang kita adalah anak-anak-Nya. Tetapi
orang-orang di dunia ini tidak bisamengenal kedudukan kita sebagai anak-
anakAllah karenamereka tidakmengenal Kristus.* 2Saudara-saudari yang
saya kasihi, sekarang kita sudah menjadi anak-anak Allah, tetapi keadaan
kita nanti belum jelas. Akan tetapi, kita tahu bahwa waktu Kristus datang
kembali, kita akan menjadi sama seperti Dia, karena kita akan melihat
Dia dalam keadaan yang sebenarnya. 3 Setiap orang yang mempunyai
pengharapan untuk melihat Kristus, menyucikan dirinya, sama seperti
Kristus adalah suci.

4 Setiap orang yang berbuat dosa melanggar Hukum Allah. Karena
berdosa berarti melanggar Hukum Allah. 5 Dan saya mau supaya kalian
ingat kembali bahwa Kristus datang untuk menghapus dosa manusia, dan
di dalam Dia tidak ada dosa. 6 Jadi, setiap orang yang hidup bersatu
dengan Kristus tidak akan terus-menerus berbuat dosa. Setiap orang yang
terus-menerusberbuatdosa, sebenarnyadia tidakpernahmengerti tentang
Kristus dan tidak pernahmengenal-Nya.

7 Karena itu anak-anak saya yang saya kasihi, janganlah membiarkan
orang lainmenipukalianbahwakitayangbersatudenganKristusbolehsaja
melakukan dosa. Kristus hidup dengan benar. Dan supaya menjadi seperti
Kristus, hendaklah kita melakukan yang benar. 8 Sedangkan iblis sudah
§ 2:27 guru siapa pun … Secara harfiah, “kalian tidak perlu diajar oleh siapa pun.” TSI mener-
jemahkan sesuai tafsiran bahwa Yohanesmenggunakan gaya bahasa jenis ‘hiperbola’— yang berarti
Yohanes melebih-lebihkan dari arti yang sebenarnya. Seluruh penafsir berkata bahwa maksud
Yohanes bukan bahwa umat Allah tidak perlu lagi mendengarkan ajaran atau khotbah para pendeta
atau guru jemaat. Sesuai tema dalampasal ini, Yohanes bermaksud supaya kita tidakmendengarkan
guru-guru palsu yangmembawa ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh RohAllah.
Lihat Yoh. 16:12-15. * 3:1 Kristus Secara harfiah, “Dia”— juga bisa ditafsirkan sebagai ‘Allah’.
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berbuatdosadari sejak semula. Dansiapayang terus-menerusberbuatdosa
adalahmilik kepunyaan iblis. Danuntukmenghancurkan 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
tidak mungkin terus-menerus berbuat dosa. 10 Dengan begitu nyatalah
perbedaan antara kita anak-anak Allah dengan anak-anak iblis: Anak-anak
iblis tidak melakukan yang benar dan tidak mungkin mengasihi kita yang
sudahmenjadi anak-anak Allah.

Hendaklah kita salingmengasihi
11 Inilah berita yang sudah kalian dengar dari sejak semula: Hendaklah

kita salingmengasihi. 12 Janganlahkita sepertiKain, yangmenjadianak iblis
dan membunuh adiknya. Lalu kenapa dia membunuh adiknya? Karena
Kainmelakukan yang jahat, sedangkan adiknyamelakukan yang benar.

13 Saudara-saudari, janganlah kita heran waktu orang-orang di dunia
ini membenci kita. 14 Kita tidak termasuk lagi kepada orang-orang yang
hidupnya mati secara rohani✡ tetapi termasuk kepada orang-orang yang
sudah dihidupkan secara rohani. Kita bisa mengetahui hal itu karena kita
mengasihi saudara-saudari kita. Kalau kita tidak mengasihi saudara kita,
berarti hidup kita masih tetap mati secara rohani. 15 Siapa yang membenci
saudaranya sebenarnya adalah pembunuh. Dan tentu kita tahu bahwa
pembunuh belum dihidupkan secara rohani, dan oleh karena itu dia tidak
memiliki hidup yang selama-lamanya.

16 Dengan cara inilah kita mengenal arti kasih: Kristus mengasihi kita
sampai mengurbankan diri-Nya demi kita. Jadi kita pun hendaklah rela
berkurban demi saudara-saudari kita. 17 Kalau ada seseorang di antara
kita yang mempunyai harta duniawi yang berkecukupan dan melihat
saudaranya menderita kekurangan, tetapi dia menutup pintu hatinya ter-
hadap saudaranya itu, berarti kelahiran dari Allah yangmemampukan kita
untuk mengasihi sesama tidak ada di dalam hati orang itu. 18 Jadi anak-
anak saya yang saya kasihi, janganlah dengan mulut saja kita mengaku
bahwa kitamengasihi sesama kita, tetapi hendaklah kita sungguh-sungguh
mengasihi sesama kita dengan perbuatan yang nyata.

19-20 Nah, kalau kita mengasihi sesama, berarti kita boleh yakin bahwa
kitahidupsesuaidenganajaranbenardariAllah, danhal ini akanmenolong
kita waktu kita datang kepada Allah di dalam doa. Kadang-kadang kita
masihmerasabersalah. Tetapi kalau ternyatakitamasihmengasihi sesama,
kita boleh tenangkan hati kita dengan kesadaran bahwa Allah lebih besar
dari hati kita, dan Dia mengetahui segala sesuatu. 21 Saudara-saudari
yang saya kasihi, kalau hati kita tidak merasa bersalah, kita boleh datang
kepada Allah dalam doa tanpa rasa takut, 22 karena ternyata kita menaati
perintah-perintah-Nya dan melakukan apa yang menyenangkan hati-Nya.
Waktu kita memohon kepada-Nya dalam keadaan seperti itu, kita akan
menerima jawaban doa kita. 23 Dan perintah-Nya yang inilah yang saya
tekankan: Hendaklah kita percaya kepada† Anak-Nya, Kristus Yesus dan
saling mengasihi— sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada
kita. 24 Kita yang terus taat kepada perintah-perintah Allah tetap bersatu
✡ 3:14 Ef. 2:1-3; Kol. 2:13-14 † 3:23 percaya kepada Secara harfiah, “percaya akan nama.” Sesuai
dengan kebudayaan orang Yahudi pada zaman Yohanes, ‘nama’ artinya seluruh kepribadian Kristus
Yesus.
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dengan Allah, dan Allah tetap bersatu dengan kita. Dengan cara inilah kita
tahu bahwa kita masih bersatu dengan Allah: Yaitu kalau Roh-Nya yang
sudah diberikan-Nya kepada kita masih ada di dalam kita.

4
Janganlahmengikuti ajaran sesat

1Saudara-saudari yang saya kasihi, janganlah cepat percaya kepada sese-
orang yang mengaku bahwa dia menerima ajarannya atau nubuatannya
dari Roh Kudus. Tetapi terlebih dulu kalian harus menguji ajaran atau
nubuatannya ituuntukmengetahui apakah itumemangdari RohAllahatau
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 dalam dia
tidak berasal dari Allah. Orang itu adalah utusan antikristus.† Dan kalian
sudah tahu bahwa antikristus itu sedang datang dan sekarang sudah ada di
dalam dunia ini.

4 Jadi anak-anak saya yang saya kasihi, kita berasal dari Allah, dan kita
sudah mengalahkan guru-guru palsu itu. Karena Roh yang ada di dalam
kita lebih besar dari roh antikristus‡ yang sekarang sudah ada di dunia
ini. 5 Guru-guru palsu itu berasal dari dunia ini. Dan karena itu, ajaran-
ajaran mereka sesuai dengan pikiran orang-orang duniawi. Jadi orang-
orang duniawi sajalah yang mendengarkan mereka. 6 Tetapi kita adalah
milikAllah. Jadi orang-orang yangmengenalAllah-lah yangmendengarkan
kita, sedangkan mereka yang bukan milik Allah tidak mendengarkan kita.
Denganbegitu kita bisamengetahui kalau seseorangmempunyai RohKebe-
naran— yaitu Roh Allah, atau roh yangmenyesatkan.

Kasih berasal dari Allah
7Saudara-saudariyangsayakasihi,marilahkita salingmengasihi. Karena

kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yangmengasihi sudahmenda-
pat kelahiran baru dari Allah dan mengenal Allah. 8Kalau seseorang tidak
mengasihi saudaranya seiman, berarti dia tidak mengenal Allah, karena
Allah mengasihi semua orang.§ 9 Dan inilah caranya Allah menyatakan
kasih-Nyakepadakita: DiamengutusAnak-Nyayang satu-satunyakedalam
dunia ini supaya kita bisa menerima hidup yang selama-lamanya melalui
Anak-Nya. 10Makanyatalah 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

* 4:2-3 Kristus Lihat catatan tentang nama jabatan Kristus dalam 1Yoh. 2:22. † 4:2-3 antikristus
Lihat catatan tentang antikristus dalam 1Yoh. 2:18. ‡ 4:4 roh antikristus Secara harfiah, “roh.”
Selain dari roh antikristus, ada juga yang menafsirkan bahwa ini menunjukkan iblis. § 4:8 ayat
8 Secara harfiah, bahasa Yunani menuliskan, “Siapa yang tidak mengasihi tidak mengenal Allah,
karena Allah adalah kasih.” TSI membuat obyek tersirat dalam frasa pertama (‘saudara/i seiman’)
menjadi tersurat, sesuai dengan tema bagian ini (1Yoh. 4:7—5:5). Perkataan ‘Allah adalah kasih’
merupakan idiom dalam bahasa Yunani. (Biasanya, kalau A=B, berarti B=A. Tetapi maksud idiom
tersebut, bukanlah ‘kasih’ sama dengan ‘Allah’.) Perkataan ‘Allah adalah kasih’ berbicara tentang
suatu sifat kepribadian Allah, sebagaimana kedua perkataan ini juga berbicara tentang sifat Allah:
‘Allah adalah terang’ (1Yoh. 1:5) dan ‘Allah adalah Roh’ (1Yoh 4:24).
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kurban perdamaian yang menghapus dosa kita di mata Allah, sehingga
Allah tidakmarah lagi kepada kita.

11 Saudara-saudari yang saya kasihi, kalau Allah begitu mengasihi kita,
maka kita juga harus saling mengasihi. 12 Seorang pun belum pernah ada
yang melihat Allah. Tetapi kalau kita saling mengasihi, maka Allah hidup
bersatu dengan kita, dan kasih-Nya nyata dengan sempurnamelalui kita.

13 Beginilah caranya kita bisa mengetahui kalau kita hidup bersatu
dengan Allah dan Dia hidup bersatu dengan kita: Melalui Roh-Nya yang
sudah diberikan kepada kita. 14 Kami sendiri— yang sudah melihat dan
menyaksikanYesus, bersaksi kepadakalianbahwahal inibenar: AllahBapa
sudahmengutusAnak-Nyamenjadi Raja Penyelamat bagimanusia di dunia
ini. 15 Siapa saja yang mengaku, “Saya percaya bahwa Yesus adalah Anak
Allah,”makaAllahbersatu dengandia, dandia bersatu denganAllah. 16 Jadi
kita sudahmengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita.
Allahmengasihi semuamanusia. Dankalaukita tetapmengasihi saudara-

saudari kita, berarti kita tetap bersatu dengan Allah, dan Allah bersatu
dengan kita. 17Waktu kita hidup bersatu denganAllah, kasih Allah semakin
nyatadan sempurnadi antarakita. Olehkarena itukita tidak takut lagi akan
Hari Pengadilan, karena sudah terbukti bahwa kita hidup di dunia ini sama
seperti Kristus hidup. 18Kalau kasih dari Allah itu berada di dalamhati kita,
berarti kita tidak akan takut lagi kepadahukumanAllah. Karena kasih yang
sempurna menghilangkan ketakutan. Siapa yang masih takut diadili oleh
Allah, berarti dia masih menganggap dirinya layak dihukum. Jadi orang
yang takut seperti itu belummengalami kasih Allah yang sempurna itu.

19 Hendaklah kita saling mengasihi, karena Allah yang sudah terlebih
dahulu mengasihi kita. 20 Kalau seseorang berkata, “Saya mengasihi Al-
lah,” tetapi dia masih membenci saudaranya, maka dia adalah penipu.
Orang yang tidakmengasihi saudaranya yang kelihatan tidakmungkin bisa
mengasihi Allah yang tidak kelihatan. 21 Dan memang Allah yang sudah
memberikan perintah ini kepada kita: Siapa yang mengasihi Allah harus
mengasihi saudaranya juga.

5
Anak-anak Allahmenang atas kejahatan yang ada di dunia ini

1 Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus* berarti dia
sudah menerima kelahiran baru dari Allah Bapa. Dan setiap orang yang
mengasihi Bapa, jugamengasihi setiapanggotakeluargaAllah—yaitu setiap
orangyang juga sudahmenerimakelahiranbarudari Bapa. 2 Inilah caranya
kita tahu kalau kita benar-benar saling mengasihi satu sama lain sesama
anak-anak Allah: Kalau kita mengasihi Allah dan melakukan perintah-
perintah-Nya. 3 Mengasihi Allah berarti kita menaati perintah-perintah-
Nya. Danhal itu tidak sulit dilakukan, 4karena setiap orang yangmenerima
kelahiran baru dari Allah diberi kuasa untukmengalahkan kejahatan yang
ada di dunia ini. Dan yang membuat kita menang atas kejahatan dunia ini
adalah bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Yesus. 5 Siapa pun tidak
ada yang bisa mengalahkan kejahatan dunia ini kecuali kita yang percaya
bahwa Yesus adalah Anak Allah.

Penyelamat kita sudah datang ke dunia sebagai manusia dengan tubuh
biasa

* 5:1 Kristus Lihat catatan di 1Yoh. 2:22.
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6 Kristus Yesuslah satu-satunya yang sudah datang ke dunia ini dengan
menunjukkan dua tanda dari Allah— yaitu tanda air dan tanda darah.†
Yesus tidakhanyamenunjukkan tandaair saja, tetapi tandadarah 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
sudahmemberikan tiga saksi yangbenar‡ tentangYesus— 8yaituRohKudus,
air, dan darah. Dan ketiganyamemberi kesaksian yang sama.

9-11 Coba pikir: Biasanya kita percaya kepada seseorang yang menyam-
paikan tentang suatu kejadian yang dia saksikan sendiri. Tetapi jauh lebih
hebat lagi kalau Yangmemberi kesaksian kepada kita adalah Allah sendiri!
Karena hal-hal penting yang Allah akui secara terus terang tentang Anak-
Nya disimpulkan sebagai berikut: Allah sudah memberikan hidup yang
selama-lamanya kepada kita, dan hidup yang selama-lamanya itu hanya
diberikankepadaorang-orangyangbersatudenganAnak-Nya. Setiaporang
yang sudah percaya kepada Anak Allah yakin di dalam hatinya bahwa
hal-hal itu benar. Tetapi setiap orang yang tidak percaya kepada hal-hal
yang Allah akui itu, berarti dia berkata bahwa Allah adalah Pembohong,
karena dia menolak untuk mempercayai kesaksian Allah tentang Anak-
Nya. 12 Siapa mempunyai hubungan yang erat dengan Anak-Nya memiliki
hidupyang selama-lamanya. Tetapi siapayang tidakmempunyaihubungan
yang erat dengan Anak Allah, maka dia tidak memiliki hidup yang selama-
lamanya.

Keyakinan kita akan kehidupan yang selama-lamanya
13Saya sudahmenulis surat ini kepadakalian yangpercayakepada§Anak

Allah, supaya kalian tahu bahwa sekarang kalian sudah memiliki hidup
yang selama-lamanya. 14Dengan begitu kita tidak merasa takut lagi datang
ke hadapan Allah di dalam doa! Kalau apa yang kita minta sesuai dengan
kehendak-Nya, maka Allah akan mendengarkan dan menjawab doa kita.
15Dan kalau kita yakin bahwa Allah sedangmenjawab apa yang kitaminta,
berarti kita boleh yakin bahwakita sudahmenerimadari-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 mengaki-

† 5:6 air, darah Ada yang menafsirkan bahwa maksud Yohanes adalah air baptisan waktu Yesus
dibaptis, dan darah yang tercurah pada waktu Dia mati disalibkan. Tetapi kemungkinan besar
Yohanes menunjukkan sesuatu yang menguatkan ajarannya di 1Yoh. 4:2-3 dan 2Yoh. 7. Ada dua
kemungkinan yang baik: 1) Yohanes bermaksud air yang keluar ketika Yesus dilahirkan dan darah
waktu Dia mati disalibkan. 2) Yohanes bermaksud air dan darah yang keluar ketika lambung Yesus
ditikam dengan tombak sesudah Dia mati disalibkan. Perhatikan tekanan yang Yohanes berikan
pada kejadian itu dalam Yoh. 19:34-37. Kedua hal itu membuktikan bahwa Yesus mempunyai tubuh
manusia biasa. Salah satu ajaran palsu pada zaman Yohanes adalah Yesus hanya kelihatan seperti
manusia 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 informasi mengenai sejarah tambahan
itu, lihat catatan untuk ayat ini dalam NET. § 5:13 percaya kepada Secara harfiah, “percaya
akan nama.” Sesuai dengan kebudayaan orang Yahudi pada zaman Yohanes, ‘nama’ artinya seluruh
kepribadian Kristus Yesus.
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batkan kematian yang selama-lamanya.*) Hendaklah kita berdoa kepada
Allah supaya Allah menyelamatkan saudara kita itu, dan Allah akan mem-
berikan kehidupan kepadanya. (Saya tekankan sekali lagi bahwa yang saya
bicarakan adalah tentang orang yang melakukan dosa yang tidak men-
gakibatkan 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 dosamengakibatkan kematian yang selama-lamanya.)

18Kita tahu bahwa setiap kita yang sudah menerima kelahiran baru dari
Allah tidak bisa terus menerus berbuat dosa. Karena Yesus— Anak Allah
sendirilah, yang selalu melindungi kita, sehingga iblis tidak bisa berbuat
apa-apa terhadap kita.† 19 Kita tahu bahwa kita sudah menjadi anak-anak
Allah, walaupun seluruh dunia ini dikuasai oleh iblis.

20 Kita tahu bahwa Anak Allah sudah datang. Dia sudah memberikan
pengertian kepada kita sehingga kita mengenal Allah yang benar. Dan kita
hidup bersatu denganAllah karena kita bersatu denganAnak-Nya—Kristus
Yesus. Dia juga Allah yang benar,‡ karena Dia selalu layak dipercaya dan
sumber hidup yang selama-lamanya.

21Anak-anaksayayangsayakasihi, jauhkanlahdiri kalianmasing-masing
dari segala berhala.

* 5:16 kematian yang selama-lamanya Secara harfiah, “kematian.” Di sini maksud Yohanes hampir
sama dengan “kematian tahap kedua” di Why. 20:6-14; 21:8— yaitu dilemparkan ke dalam lautan
api neraka. Walaupun digambarkan seperti kematian, sudah jelas dalam ajaran Yesus bahwa
orang-orangyangmasukneraka tidakdibinasakansecara total danmasih sadarakansiksaanmereka
untuk selama-lamanya. † 5:18 iblis Secaraharfiah, “si jahat.” ‡ 5:20 AllahyangbenarPerjanjian
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
1 Kepada yang kekasih ibu— yang sudah dipilih oleh Allah dan kepada

anak-anakmu.*
Salam dari saya, penatua jemaat.
Saya mengasihi kalian masing-masing sesuai dengan ajaran benar yang

kita terima dari Allah!† Bukan hanya saya, tetapi semua orang yang sudah
mengenal ajaranbenar itu jugamengasihi kalian. 2 Itu terjadi karenaajaran
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.

4Saya sangat bersukacita karena saya sudahmenemukan beberapa anak
Ibu yang hidup sesuai dengan ajaran benar, seperti yang sudah diperin-
tahkan Bapa kepada kita. 5Dan sekarang sayamengatakan kepadamu, Ibu,
supaya kita semua salingmengasihi. Perintah ini bukanperintah baru yang
saya tulis bagimu. Perintah ini sudahadapadakita sejak semula. 6Danyang
dimaksud dengan mengasihi adalah kita harus hidup menurut perintah-
perintah Allah. Dan inilah perintah-Nya yang saya tegaskan: Hendaklah
kita hidup di dalam kasih— seperti yang sudah kita dengar sejak semula.

7Karena sekarang ini banyak guru palsu sudahmuncul di seluruh dunia.
Mereka tidak mengakui bahwa Kristus Yesus sudah datang ke dunia ini
sebagai manusia dengan tubuh biasa. Siapa saja yang tidak mengakui hal
ituadalahgurupalsudanpengikut antikristus.‡ 8Karena itu, hendaklahkita
masing-masingmenjagadiri. Jangansampaiadayang tidakmenerimaupah
kemenangan yang sedang kita perjuangkan dan jangan sampai upahmu
dikurangi. 9 Karena kalau kamu mengikuti ajaran sesat dan tidak taat
kepada ajaran benar tentang Kristus, maka kamu sudah meninggalkan
Allah. Tetapi kalau kamu tetap mengikuti ajaran benar itu, maka kamu
tetapmempunyaihubunganeratdenganAllahBapadanAnak-Nya. 10Kalau
seseorang datang dengan membawa ajaran lain tentang Kristus, janganlah
terima dia di dalam rumahmu— bahkan janganmemberi salamkepadanya.
11Karenakalau kamumenerimadia, berarti kamu sudahmenjadi penolong
dalam pekerjaannya yang jahat itu.

12 Masih banyak lagi yang saya mau sampaikan kepada kalian, tetapi
rasanya lebih baik saya tidakmenulisnya. Melainkan saya berharap datang
mengunjungi kalian, dan kita akan berbicara secara tatap muka. Dengan

* 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
maksudkanadalahparaanggota jemaat itu. PadawaktuYohanesmenulis surat ini, pemerintahRoma
sudahmulai menganiaya orang-orang percaya. Jadi, kemungkinan besar Yohanes sengaja membuat
tujuan surat ini kurang jelas, supaya kalau surat ini dibaca oleh musuh-musuh jemaat pengikut
Kristus, mereka tidak bisa menggunakan surat ini untuk menganiaya jemaat lagi. † 1:1 sesuai
ajaran benar … dari Allah Kata-kata ini menerjemahkan “kebenaran.” Maksudnya ajaran benar atau
Kabar Baik tentang Kristus Yesus, yang mempersatukan semua orang percaya. ‡ 1:7 antikristus
Seorang raja kejahatan yang akanmelawan Allah dan Kristus. Lihat 2Tes. 1-12.



2 Yohanes 13 744 2 Yohanes 13

demikian kita sangat bersukacita. 13Anak-anak dari saudarimu seiman—§
yang juga sudah dipilih oleh Allah, mengirim salam kepadamu.

§ 1:13 saudarimuSaudari dari ‘ibu’yangdisebutkandalamayat 1,mungkinmaksudnya jemaat lain.
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Surat Yohanes yang ketiga
1 Kepada yang kekasih saudara saya seiman Gayus— yang saya kasihi

sesuai dengan ajaran benar yang kita terima dari Allah.*
Salam dari saya, penatua jemaat.
2 Saudara yang saya kasihi, doa saya, kamu akan berhasil dalam segala

hal dan sehat secara jasmani— sama seperti kehidupan rohanimu sehat.
3Saya sangat bersukacita ketika beberapa dari saudara seiman datang, dan
merekamengatakan secara terbuka bahwa kamu setia dan terusmengikuti
ajaran benar. 4 Bagi saya tidak ada sukacita yang lebih besar daripada
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 se-
mua bantuan yang kamu berikan kepada saudara-saudara seiman kita,
walaupun mereka adalah orang yang tidak kamu kenal. 6 Mereka su-
dah bersaksi di hadapan jemaat tentang bagaimana Saudara mengasihi
mereka. Dan sekarang saya minta Saudara sekali lagi untuk menolong
mereka dengan cara yang berkenan kepada Allah, supaya mereka bisa
melanjutkan perjalanan mereka. 7 Mereka pergi untuk melayani Kristus
dan tidak menerima bantuan apa pun dari orang yang tidak mengenal
Allah. 8 Sebab itu, pantas bagi kita untuk menolong mereka. Apabila kita
menolong mereka, kita turut ambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk
mengabarkan ajaran yang benar.

9 Saya sudah menulis surat kepada jemaat, tetapi Diotrefes tidak mau
mendengarkan apa yang kami katakan. Dia selalu ingin menjadi orang
nomor satu di antara mereka. 10Oleh karena itu, waktu saya datang, saya
akanmenyatakanberbagaiperbuatanyangsudahdia lakukan—yaitu cerita
palsu dan hal-hal jahat yang dia katakan tentang kami. Dia juga tidak mau
menerima saudara-saudara seiman yang datang ke tempat itu. Dan bukan
itu saja, dia bahkan melarang orang-orang yang mau menolong saudara-
saudara seiman itu. Dan kalau ada anggota jemaat yang masih melakukan
hal seperti itu, dia mengeluarkan orang-orang itu dari jemaat.

11 Saudara yang saya kasihi, janganlah kita mengikuti contoh yang jahat.
Tetapi marilah kita ikuti contoh yang baik. Orang yang biasanya berbuat
baik berasal dari Allah. Dan orang yang tetap berbuat jahat tidak pernah
mengenal Allah.

12 Semua orang mengatakan hal-hal yang baik tentang Demitrius.† Dan
sudah terbukti bahwa cara hidupnya sesuai dengan ajaran yang benar.
Kami sendiri juga bersaksi bahwa dia adalah orang baik. Dan kamu tahu
bahwa apa yang kami katakan adalah benar.

13 Masih banyak hal lagi yang mau saya sampaikan kepadamu, tetapi
rasanya lebih baik saya tidak menulisnya. 14 Saya berharap segera men-
gunjungimu, dan kita akan berbicara secara tatap muka. Doa saya, Allah
akan selalu menjagamu supaya hidupmu tenang dalam perlindungan-Nya.
Teman-teman yang ada di sini mengirim salam kepadamu. Sampaikanlah
salam kami kepada setiap teman yang ada di sana.
* 1:1 sesuai dengan ajaran benar … dari Allah Kata-kata ini menerjemahkan “dalam kebenaran.”
Maksudnya ajaran benar atau Kabar Baik tentang Kristus Yesus, yangmempersatukan semua orang
percaya. † 1:12 Demitrius Kemungkinan besar, Demitrius adalah orang yangmembawa surat ini
kepada Gayus.
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Surat Yudas
1 Kepada yang kekasih saudara-saudari saya seiman— yaitu kalian yang

sudah dipanggil dan yang sangat dikasihi oleh Allah, dan dipelihara oleh
Kristus Yesus.
Salam dari saya, Yudas— hamba Kristus Yesus, dan saya adalah saudaranya
Yakobus.*

2 Doa saya, Allah akan selalu mengasihani dan mengasihi, serta men-
jaga kalian masing-masing supaya kamu hidup dengan tenang dalam
perlindungan-Nya!

Allah akanmenghukum orang-orang jahat
3Saudara-saudari yang saya kasihi, saya sudah lama ingin dan berencana

menulis surat kepada kalian tentang keselamatan yang sama-sama kita su-
dah terima. Tetapi sekarang sayamerasa terdorong untukmenulis hal yang
lain kepada kalian: Saya mau mendorong kalian supaya kalian masing-
masing berjuangmempertahankan ajaran-ajaran benar tentang keyakinan
yang sudah disampaikan Allah kepada kita— yaitu umat-Nya yang sudah
disucikan-Nya. Semua ajaran itu benar untuk selama-lamanya, dan jan-
ganlah kita membiarkan seseorang mengubah ajaran kita itu! 4 Karena
ada guru-guru palsu yang dengan rahasia masuk ke tengah-tengah kita.
Merekalah orang yang Allah sejak dahulu sudah tetapkan untuk dihukum
karenakejahatanmereka, sesuai nubuatanparanabi 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. MerekamenolakmengikutKristusYesus—yaituRajadanPenguasa
hidup kita.

5Walaupun kalian sudah mengetahui cerita ini, saya maumengingatkan
kalian bahwa meskipun Allah menyelamatkan umat-Nya dari tanah Mesir,
tetapi sesudah itu mereka yang tidak percaya dibinasakan oleh-Nya. 6Dan
ingatlah malaikat-malaikat yang sudah TUHAN turunkan dari jabatan
tinggi mereka. Itu karena mereka meninggalkan tempat tugas mereka.
Karena itu Allah sudah menahan mereka di dalam tempat yang paling
gelap— di mana mereka diikat dengan rantai yang tidak bisa dibuka un-
tuk 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 akanmenyala untuk selama-lamanya, dan
hendaklah hal ini menjadi peringatan bagi kita.

8Demikian juga guru-guru palsu itu. Merekamenganggap bahwamimpi-
mimpimerekaadalahpimpinandari TUHAN.Danakibat itumerekamence-
markan tubuh mereka dengan dosa, dan mereka menolak pimpinan Allah
dan menghina penguasa-penguasa rohani. 9 Malaikat kepala Mikael pun
tidakmenghina seperti itu. PadawaktuMikael bertengkar dengan iblis ten-
tang siapa yang akanmemiliki mayat Musa, Mikael tidakmenyombongkan

* 1:1 Yudas … Yudas ini adalah saudara dari Yesus— sama seperti kakaknya Yakobus. Perhatikan
bahwa Yudas tidak membanggakan diri dengan langsung mengatakan bahwa dia adalah saudara
Yesus. Jadi penulis surat ini bukanlah Yudas yangmengkhianati Yesus, dan bukanmurid Yesus yang
lain dengan nama yang sama.
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diri dan menyalahkan iblis dengan menggunakan kata-kata hinaan, tetapi
dia hanyamengatakan, “Biarlah TUHANmenghukum engkau!”

10 Tetapi guru-guru palsu itu menghina apa saja yang tidak mereka
mengerti. Danhal-hal yangmerekabisamengerti hanyalahhal yangdipela-
jari secaranaluri—yaituhal-hal yang jugadiketahui olehbinatang-binatang
yang tidak berakal. Dan justru hal-hal itulah yang membinasakan mereka.
11Celakalahmereka karenamengikuti jalan yang ditempuh Kain.✡ Mereka
tersesatkarenagilauangsepertiBileam,✡danmerekamemberontakseperti
Korah,✡ sehinggamereka binasa.

12 Dengan berani mereka ikut dalam perjamuan kasih† kalian, namun
mereka hanya mementingkan diri sendiri dan mencemarkan perjamuan
kalian itu. Mereka seperti awan yang tidak berair, yang berlalu ditiup
angin. Mereka seperti pohon-pohon yang tidak menghasilkan buah pada
musim buah, yang akar-akarnya dicabut dan akhirnya mati. 13 Seperti
ombak bahaya yang meninggalkan busa dan kotoran pada pantai, begitu
juga perbuatan-perbuatan mereka yang memalukan nanti akan kelihatan.
Mereka juga seperti bintang-bintang yang sudah meninggalkan tempat
mereka di angkasa dan yang berpindah tanpa aturan. Mereka tidak akan
luput dari hukuman Allah di tempat yang paling gelap, yang sudah disedi-
akan bagi mereka untuk selama-lamanya!

14 Henokh, keturunan Adam yang ketujuh, juga sudah bernubuat ten-
tang mereka, “Lihatlah, TUHAN sedang datang dengan beribu-ribu umat-
Nya yang sudah disucikan-Nya. 15 Sesudah itu Dia akan menghakimi
setiap orang, dan khususnya Dia akan menghukum semua orang jahat
yang melawan-Nya dengan kejahatan mereka. Dan Dia akan menghukum
mereka karena semua perkataanmereka yang jahat— dimana orang-orang
berdosa itu sudahmelawan Allah.”

16 Guru-guru palsu itu selalu bersungut-sungut dan suka mencari-cari
kesalahan orang. Padahal mereka sendiri selalu mengikuti hawa nafsu
mereka. Merekamenyombongkan diri danmemuji-muji orang lain supaya
mendapat keuntungan untuk diri mereka sendiri.

Peringatan dan nasihat
17 Saudara-saudari yang saya kasihi, ingatlah yang dulu sudah dikatakan

kepada kita oleh rasul-rasul Penguasa kita Kristus Yesus. 18 Mereka su-
dah mengatakan kepada kalian, “Menjelang akhir zaman akan muncul
pengejek-pengejek yang melawan Allah dan hidup menurut hawa nafsu
mereka sendiri.” 19 Merekalah yang menimbulkan perpecahan di antara
kita. Mereka tidak memiliki Roh Kudus dan dikuasai oleh keinginan-
keinginan diri mereka sendiri.

20 Tetapi Saudara-saudari yang saya kasihi, hendaklah kalian masing-
masing saling menguatkan supaya terus percaya penuh kepada ajaran suci
yang sudah disampaikan kepadamu. Tetaplah berdoa dengan bantuan Roh
Kudus. 21 Jagalah dirimu supaya tetap menjalin hubungan kasih dengan
Allah, karena Penguasa kita Kristus Yesus sangat mengasihani kita. Dan
karena itu tetaplah menanti-nantikan waktunya di mana Kristus menun-
jukkan kasih-Nya yang besar kepada kita, yang akanmembawa kita kepada
hidup yang selama-lamanya.

✡ 1:11 Kej. 4:1-15 ✡ 1:11 Bil. 22:1–25:18; Ul. 23:3-6 ✡ 1:11 Bil. 16:1-40 † 1:12 perjamuankasih
Adalah pertemuan jemaat yang khusus dimanamerekamakan bersama danmerayakan Perjamuan
Kudus.
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22Tunjukkanlah belas kasihan dan kuatkanlah saudara-saudari kita yang
ragu-ragu. 23 Dan segeralah bertindak untuk menyelamatkan saudara-
saudari kita yang berdosa, karena hal itu seperti menarik mereka dari
dalam api neraka. Tetapi waktu kamu mengasihani dan berusaha men-
guatkan orang-orang seperti itu, kita harus ingat untuk tetap takut dan
hormat kepada TUHAN, dan bencilah perbuatan mereka yang menajiskan
karena keinginan-keinginan badani mereka yang jahat.

Pujian bagi Allah
24-25 Doa saya, Allah satu-satunya yang akan selalu dipuji! Dialah yang

berkuasa dan sanggupmenjaga kalianmasing-masing supaya kamu jangan
jatuh. Dan Dialah Penyelamat kita yang membuat kita layak masuk ke
hadapan kemuliaan-Nya— di mana kita sangat bersukacita karena tidak
ada lagi kesalahan pada kita. Bagi Dialah kemuliaan, kebesaran, kuasa,
dan kekuatan melalui Penguasa kita Kristus Yesus sebelum ada zaman,
sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin!
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Wahyu– Penglihatan Yohanes tentang
peristiwa-peristiwa yang akan datang

Kata pengantar oleh Yohanes
1 Buku ini isinya mengenai peristiwa-peristiwa yang sudah ditetapkan

Allah untuk segera terjadi. Pertama sekali rencana-rencana-Nya itu diny-
atakan oleh Allah kepada Kristus Yesus, lalu Kristus mengutus salah satu
malaikat untuk menunjukkan semua itu melalui penglihatan kepada saya,
Yohanes—hambaKristus. 2Dalambuku ini sayamenuliskan kesaksian saya
sendiri tentang semua yang diperlihatkannya itu kepada saya dan semua
pesan Allah yang disampaikan kepada saya oleh Kristus Yesus.

3 Diberkatilah setiap orang yang membacakan buku ini kepada orang
lain, dan diberkatilah juga semua orang yang mendengarkan serta mem-
perhatikan baik-baik semua yang tertulis di dalam buku ini! Karena waktu
yang ditetapkan Allah untuk peristiwa-peristiwa itu terjadi sudah dekat.

4 Saya— Yohanes, mengirim salam kepada Saudara-saudari seiman yang
ada di ketujuh jemaat di provinsi Asia. Doa saya, Allah akan selalu baik hati
kepada kalian masing-masing dan menjagamu sehingga hidupmu tenang
dalam perlindungan-Nya. Karena segala berkat yang kita terima berasal
dari Allah yang sudah ada sejak penciptaan sampai sekarang, dan yang

terus ada sampai masa yang akan datang,
dan dari Roh Allah yang dengan seluruh kekuatan-Nya* berada di
hadapan takhta Allah,

5-6 dan dari Kristus Yesus, yang selalu bisa dipercaya dalam semua
kesaksian-Nya tentang Allah Bapa.

Dialah yang pertama sekali† mempunyai hidup yang selama-lamanya
sesudah kematian,

dan Dialah Raja Agung atas semua raja di dunia.
Doa saya, Kristus akan dimuliakan untuk selama-lamanya! Karena kasih-

Nya sangat luar biasa kepada kita sehingga Dia menyerahkan diri-Nya
untuk disalibkan, supaya melalui darah-Nya sendiri kita dibebaskan dari
kuasa dosa. Dengan demikian Dia sudah menjadikan kita warga kerajaan
Allah dan imam-imam✡ yang melayani Allah— Bapa-Nya, secara rohani.
Biarlah kemuliaan dan kuasa bagi Kristus Yesus sampai selama-lamanya!
Amin!

7 Lihatlah, Yesus datang dengan dikelilingi awan-awan! Semua manusia
yang sudahmati akan dihidupkan kembali, dan setiap orang akanmenyak-
sikan kedatangan-Nya— termasukmereka yang sudahmenombakDia. Lalu
semua bangsa di bumi ini akan menangis dengan tangisan yang keras,

* 1:4 Roh Allah yang dengan seluruh kekuatan-Nya Secara harfiah, “ketujuh roh.” Sangat banyak
penafsir berkata bahwa ‘ketujuh roh’ di sini adalah sama dengan ‘ketujuh Roh Allah’ yang terdapat
dalam Why. 3:1; 4:5 dan 5:6. Lihat catatan di Why. 3:1. † 1:5-6 pertama sekali Secara harfiah,
“Anak Sulung.” Yesus sering disebut ‘Anak Sulung’ dalam Firman Allah karena anak sulung dalam
kebudayaan Yahudi mempunyai peran khusus. Anak sulung yang mewarisi segala sesuatu dari
bapaknya dan menjadi pemimpin semua anak yang lain. Berarti Yesus adalah yang pertama sekali
mempunyai hidup yang selama-lama sesudah kematian (Kol. 1:18; Why. 1:5), yang Terutama di atas
semua yang diciptakan (Mzm. 89:28; Kol. 1:15; Ibr. 1:6), Penguasa di atas semua anak-anak lain
yang 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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karenamereka tahu bahwaDia datang untukmengadili mereka. Benar, hal
itulah yang akan terjadi! Amin!

8 Dan TUHAN Allah berkata, “Hanya Akulah yang layak disebut ‘Yang
Pertama dan Yang Terakhir.’‡ Dan Aku adalah YangMahakuasa yang sudah
ada dari sebelum penciptaan sampai sekarang, dan yang akan terus ada
sampai selama-lamanya.”

Caranya Kristusmenunjukkan diri-Nya kepada Yohanes
9SayaYohanes adalah saudara seimankalianyang juga seringmengalami

penganiayaan seperti yang kalian sedang alami karena mengikut Yesus.
Oleh karena itulah kita belajar bertahan dalam kepercayaan kita kepada-
Nya dan menjadi sabar menanti saatnya Allah memerintah sebagai Raja
di dunia ini dengan nyata. Oleh karena saya memberitakan Firman Allah
dan bersaksi tentang Yesus, maka saya juga ditangkap lalu diasingkan
oleh pemerintah kerajaan Roma ke pulau Patmos.§ 10 Pada suatu Hari
Tuhan— yaitu hari Minggu, tiba-tiba saya dikuasai Roh Kudus, lalu tidak
jauh dari belakang saya, saya mendengar suara yang keras seperti bunyi
terompet 11 yang berkata, “Tuliskanlah semua hal yang akan diperlihatkan
kepadamu, lalu kirimkanlah bukunya itu kepada ketujuh jemaat di kota-
kota di provinsi Asia— yaitu Efesus, Smirna, Pergamus, Tiatira, Sardis,
Filadelfia, dan Laodikia.”

12 Kemudian saya menoleh ke belakang untuk melihat Siapa yang
berbicara kepada saya. Lalu sayamelihat tujuh lampu yangmasing-masing
berdiri di atas satu meja khusus, dan semuanya terbuat dari emas. 13Dan
di antara ketujuh lampu itu ada Seorang yang kelihatan seperti ‘manusia
biasa’— yaitu AnakManusia.* Diamemakai jubah yang panjangnya sampai
ke kaki. Dia juga memakai ikat pinggang yang terbuat dari emas dan
sangat lebar hingga sampai ke dada-Nya. 14Rambut-Nya putih seperti bulu
domba, atau seputih salju. Mata-Nya bersinar seperti nyala api. 15 Kaki-
Nya kelihatan seperti pijaran tembaga saat dimurnikan di dalam api yang
sangat panas. Suara-Nya keras seperti suara air terjun raksasa. 16 Tangan
kanan-Nyamemegang tujuhbintang. Lidah-Nya seperti pedang yang kedua
sisinya tajam— yang menggambarkan bahwa semua perkataan-Nya sangat
berkuasa. Dan wajah-Nya bersinar seperti sinar matahari pada waktu
tengah hari.

17Ketika sayamelihat-Nya, saya langsung tersungkurdihadapan-Nyadan
saya merasa seluruh kekuatan saya hilang— seperti mati mendadak. Lalu
Dia meletakkan tangan kanan-Nya pada saya dan berkata, “Jangan takut!
Akulah yang selalu ada—baik sebelumawalmula penciptaanmaupun sesu-
dah semua ciptaan hilang lenyap. 18 Akulah sumber kehidupan. Biarpun
Aku pernah mati, tetapi lihatlah! Aku hidup sekarang, dan hidup sampai
‡ 1:8 Yang Pertama dan Yang Terakhir Secara harfiah, “Alfa dan Omega”— yaitu huruf pertama
dan yang terakhir dalam abjad bahasa Yunani. Arti ‘Alfa dan Omega’ Yohanes sebutkan dalam
ayat ini. § 1:9 Patmos Sebuah pulau kecil di Laut Tengah yang digunakan oleh kerajaan Roma
sebagai tempat buanganorang-orang yangdianggapmembahayakannegara. Posisinyadekat negara
yang sekarang disebut Turki. * 1:13 Anak Manusia Waktu Yesus tinggal di dunia, Dia sering
menyebut diri-Nya “Anak Manusia.” Tetapi arti istilah ini bukan mengarah kepada kata ‘anak’.
Dalam bahasa Ibrani, ‘anak manusia’ berarti ‘manusia biasa’. Yesus menyebut diri-Nya seperti itu
untukmengingatkan para pendengar-Nya tentang apa yangNabi Daniel saksikan dalampenglihatan
tentang Raja Penyelamat. (Dan. 7:13-14) Karena Daniel melihat Yesus di surga dalam bentuk seperti
‘anak manusia’— maksudnya dalam bentuk ‘manusia biasa’, waktu Allah melantik Dia sebagai Raja
atas semua yang ada.
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selama-selamanya! Akumemegangkunci kerajaanmaut, jadiAkuberkuasa
penuh untukmenentukan kapan setiap orangmati, dan Aku juga berkuasa
menghidupkan kembali manusia yang sudahmati.

19 “Oleh karena itu, tuliskanlah semua hal yang akan diperlihatkan
kepadamu, karena semua penglihatan ini menggambarkan keadaan yang
terjadi sekarang dan juga peristiwa yang akan terjadi di kemudian hari.
20 Sekarang Aku jelaskan arti dari kedua penglihatan tadi: Ketujuh bintang
yang kamu lihat di tangan kanan-Ku menggambarkan ketujuh pelayan
Tuhan† yang mewakili ketujuh jemaat di kota-kota tersebut, sedangkan
ketujuh lampu emasmenggambarkan ketujuh jemaat itu.”‡

2
Surat Yesus kepada jemaat di Efesus

1Lalu Yesus berkata kepada saya,
“Tuliskanlah hal-hal ini kepada pelayan Tuhan* yang mewakili jemaat

Tuhan di kota Efesus: Inilah pesan dari Aku yang memegang ketujuh
bintang di tangan kanan-Ku dan yang menjaga keadaan ketujuh lampu
emas itu:

2 “Aku tahu cara hidup kalian masing-masing, dan Aku perhatikan
kalian tetap berjuang untuk Aku dan bertahan dengan sabar. Aku senang
bahwa kalian mengusir dari jemaat orang-orang yang terlibat dengan
ajaran sesat. Dan pada waktu guru-guru palsu muncul dan mengaku
bahwamereka rasul yangAkuutus, kalianmengujimereka dan akhirnya
kalian menyadari bahwa mereka pembohong. 3 Aku tahu kalian tetap
berdiri teguh sebagai pengikut-Ku. Dan ketika kalian dianiaya karena itu,
kalian terus bertahan dan tidak putus asa.

4 “Tetapi Aku kecewa dengan kalian karena hal ini: Kalian tidak
lagi mengasihi Aku dan tidak lagi saling mengasihi seperti pada waktu
kalian baru percaya kepada-Ku. 5 Sadarlah! Kalian sudah terlalu jauh
meninggalkan Aku. Karena itu bertobatlah! Dan kembalilah kepada
cara hidup kalian yang semula. Tetapi kalau kalian tidak bertobat,
Aku akan datang dan memindahkan lampu emasmu dari tempatnya di
hadapan-Ku.† 6 Tetapi Aku senang dengan kalian karena hal ini: Kalian
membenci cara hidup yang diajarkan oleh para pengikut Nikolaus.‡ Aku
jugamembenci cara hidup yang jahat itu.

7“Nah, buat apa telingamu itu?! Dengarkanlahbaik-baik berita ini yang
Roh-Ku sampaikan kepada ketujuh jemaat!

† 1:20 pelayan Tuhan Kata ini dalam bahasa Yunani juga bisa diterjemahkan ‘malaikat’— seperti
dalam ayat Why. 1:1. Arti dasar dari ‘malaikat’ adalah ‘utusan’, dan dalam bahasa Yunani kata
itu sering juga dipakai untuk utusan manusia. ‡ 1:20 ketujuh jemaat itu Angka tujuh di
seluruh Penglihatan Yohanes mempunyai arti simbolis. Kemungkinan besar ketujuh jemaat ini
menggambarkan semua jemaat yang percaya kepada Kristus. Lihat juga Why. 3:1 dan catatannya.
* 2:1 pelayan Tuhan Lihat catatan di Why. 1:20. † 2:5 memindahkan lampu emasmu … Sesuai
dengan Why. 1:20, lampu emas menggambarkan jemaat. Jadi kalau lampu jemaat dipindahkan
dari hadapan Yesus, berarti mereka menerima hukuman berat sehingga tidak ada lagi jemaat di
kota itu. ‡ 2:6 para pengikut Nikolaus Tidak diketahui dengan persis apa yang diajarkan
oleh kelompok Nikolaus. Tetapi dalam buku ini ternyata Nikolaus adalah guru ajaran sesat yang
mengajarkan bahwa orang-orang Kristen boleh berbuat zina dan terlibat dalam pesta makan untuk
berhala. (Why. 2:14-15; 2:20; 2:24) Kemungkinan ajaran sesat ini berasal dari ajaran palsu bernama
Gnostik, karena mereka mengajarkan bahwa apa yang tubuh jasmani lakukan tidak mencemarkan
kehidupan rohani. Oleh karena itulahmerekamerasa bebas melakukan dosa apa saja.
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“Inilah hadiah yang akan diberikan kepada kalianmasing-masing yang
menang dalam peperangan rohani ini: Kepadamu akan Ku-berikan hak
untukmakan buah dari pohon kehidupan yang ada di Taman Allah.”§
Surat Yesus kepada jemaat di Smirna
8 “Tuliskanlah ini kepada pelayan Tuhan yang mewakili jemaat di kota

Smirna: Inilah pesan dari Aku yang selalu ada— baik sebelum awal mula
penciptaan maupun sesudah semua ciptaan hilang lenyap. Juga Aku
sudah pernahmati tetapi hidup kembali.

9“Aku tahukalianmenderita aniayadan jugamiskin, tetapi sebenarnya
kalian kaya! Dan Aku juga tahu bahwa kalian dituduh melakukan hal-
hal yang jahat oleh mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi
sebenarnyamereka bukan orang Yahudi, tetapi jemaat iblis. 10 Janganlah
takut terhadap penderitaan yang segera akan kalian alami. Karena
iblis akan mempengaruhi orang-orang untuk memusuhi kalian sehingga
beberapa orang saudara-saudari dari antara kalian ditangkap dan dipen-
jarakan. 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 kalianmasing-masing yang
menang dalam peperangan rohani ini: Kamu tidak akan mengalami
kematian tahap kedua.”
Surat Yesus kepada jemaat di Pergamus
12 “Tuliskanlah ini kepada pelayan Tuhan yang mewakili jemaat di

Pergamus: Inilah pesan dari Aku yang siap berperang dengan sepenuh
kuasa perkataan-Ku— yang bagaikan pedang yang tajam kedua sisinya.

13 “Aku tahu bahwa kota kalian adalah pusat kejahatan, sehingga bisa
dikatakan bahwa iblis bertakhta di sana. Biarpun begitu kamu masing-
masing tetap setia kepada-Ku. Bahkan kamu tidak menyangkal bahwa
kamuadalah pengikut-Kupadawaktu saksi-Ku yang setia— yaituAntipas,
dibunuh di kota kalian, yaitu kota yang sudah seperti ibukota kerajaan
iblis.

14 “Tetapi Aku kecewa dengan kalian karena hal ini: Beberapa dari an-
tara kalian mengikuti ajaran sesat yang dulu diajarkan Bileam. Ingatlah
bagaimanaBileammengajari Balakuntukmembujukorang Israel supaya
berbuat dosa— yaitu dengan ikut dalampestamakanuntukmenghormati
berhala dan melakukan percabulan.✡ 15 Hampir sama dengan ajaran
sesat Bileam itu adalah orang-orang di antara kalian yang mengikuti

§ 2:7 Taman Allah Tempat taman ada di surga— yang juga disebut Yerusalem Baru. Lihat Why.
22:1-2. * 2:10 sepuluh hari Seperti angka-angka lainnya dalam kitab Wahyu, kemungkinan
besar jumlah hari di sini tidak dimaksudkan untuk ditafsirkan secara harfiah. Kemungkinan besar
‘sepuluh hari’ artinya ‘waktu yang tidak begitu lama’. † 2:10 mahkota kemenangan Kata yang
diterjemahkan ‘mahkota’ di sini bukan menunjukkan mahkota seorang raja yang dibuat dari emas,
tetapi lingkaran ranting pohon zaitun— seperti menjadi tanda pemenang dalam pertandingan olah
raga pada zaman itu. Penafsir berbeda pendapat kalau kata ‘mahkota’ di sini hanya kiasan saja
yang menunjukkan hadiah kehidupan yang selama-lamanya, atau umat Allah benar-benar akan
menerima mahkota seperti itu waktu masuk surga. Lihat juga Yak. 1:12; 2Tim. 4:8; 1Ptr. 5:4; Why.
2:10. ✡ 2:14 Bil. 22:1–25:3; 31:16
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ajaran Nikolaus. 16 Jadi, bertobatlah! Kalau tidak, Aku akan datang
kepada kalian secara tiba-tiba dan menyerang siapa saja yang mengikuti
ajaran sesat itu dengan sepenuh kuasa perkataan-Ku. Kuasa perkataan-
Ku itu digambarkan seperti pedang yang kedua sisinya tajam.

17 “Nah, buat apa telingamu itu?! Dengarkanlah baik-baik berita ini
yang Roh-Ku sampaikan kepada ketujuh jemaat!

“Inilah hadiah yang akan diberikan kepada kalianmasing-masing yang
menang dalam peperangan rohani ini: Kepadamu akan Ku-berikan ha-
diah untuk memakan sebagian dari manna yang tersembunyi.‡ Dan Aku
akan memberikan batu putih kepadamu, dan di atas batu putih itu akan
tertulis nama baru yang Aku berikan secara khusus kepadamu— yang
tidak akan dikenal oleh siapa pun, kecuali kamu sendiri.”
Surat Yesus kepada jemaat di Tiatira
18 “Tuliskanlah ini kepada pelayan Tuhan yang mewakili jemaat di

Tiatira: Inilah pesan dari Aku— Anak Allah. Akulah yang mempunyai
mata yang bersinar seperti nyala api, dan kaki-Ku bersinar seperti tem-
baga yangmengkilap saat dimurnikan di dalam api yang sangat panas.

19 “Aku tahu cara hidup kalian masing-masing, dan Aku tahu bahwa
kalian tetap saling mengasihi sesama saudara-saudarimu seiman. Aku
tahukamu tetapyakindan setia kepada-Ku, tetapmelayaniAku, dan tetap
bertahan dalam kesusahan. Bahkan dalam semua hal ini kalian sudah
lebih maju dan semakin mengalami peningkatan dari cara hidup kalian
yang semula ketika kalian baru percaya kepada-Ku.

20 “Tetapi Aku kecewa dengan kalian karena hal ini: Kalian terus
saja membiarkan perempuan yang bernama Isebel menyesatkan umat-
Ku. Dia mengakui dirinya sebagai nabi, tetapi lewat ajarannya dia
mengajak umat-Ku untuk melakukan percabulan dan ikut dalam pesta
makan untuk menghormati berhala. 21 Aku sudah memberikan cukup
banyak kesempatan supaya dia bertobat, tetapi dia tidak mau bertobat
dari percabulannya. 22 Jadi, Aku akanmenghukum dia dengan kesakitan
yang mengerikan, sehingga terpaksa dia hanya terbaring dan menderita
di tempat tidur dimana 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 “Tetapi bagi kalian yang di Tiatira yang tidak mengikuti ajarannya—
yaitu kalian yang menolak mempelajari apa yang mereka sebut ‘ajaran
tingkat lanjut dari iblis’, Aku berkata kepada kalian: Aku tidak akan
menanggungkan beban lain kepada kalian. 25Hanya tetaplah bertahan
dalam keyakinanmu kepada-Ku sampai Aku datang kembali.

‡ 2:17 manna yang tersembunyi Waktu kedua belas suku Israel keluar dari Mesir dan tinggal di
padang gurun selama empat puluh tahun, setiap pagi Allahmemberikanmakanandari surga kepada
mereka. Makanan itu dinamakan ‘manna’. AllahmenyuruhMusa untukmenyimpan 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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26-28“Inilahhadiahyangakandiberikankepada setiapkalianyang tetap
taat kepada-Ku sampaihari terakhirdanyangmenangdalampeperangan
rohani ini: Seperti Aku menerima kuasa dari Bapa-Ku, kuasa itu jugalah
yang akan Ku-berikan kepadamu— yaitu ‘kuasa untuk memerintah atas
semua bangsa.’ Dan bersama-Ku kamu akan ‘memberikan hukuman
yang berat atas kesalahan dan kejahatan mereka.’ Kuasamu untuk
menghukum digambarkan seperti ‘tongkat besi yang dengan mudah
menghancurkanbejana yang terbuat dari keramik.’✡ Dankepadamu juga
akan Ku-berikan sinar kemuliaan seperti bintang fajar yang bersinar di
timur.✡

29 “Nah, buat apa telingamu itu?! Dengarkanlah baik-baik berita ini
yang Roh-Ku sampaikan kepada ketujuh jemaat!”

3
Surat Yesus kepada jemaat di Sardis
1 “Tuliskanlah ini kepada pelayan Tuhan yang mewakili jemaat di

Sardis: Inilah pesan dari Aku yang mempunyai seluruh kekuatan Roh
Allah* dan yang memegang ketujuh bintang itu yang menggambarkan
ketujuh jemaat.

“Aku tahu cara hidup kalian masing-masing. Kamu terkenal sebagai
pengikut-Ku yang setia dan rajin, tetapi sebenarnya secara rohani kamu
hampir mati. 2 Karena itu sadarlah dan bangkitlah dari kematianmu
itu! Dan kuatkanlah rohanimu yang sudah hampirmati itu supaya hidup
kembali! Karena Aku tahu— di hadapan Allah, semua pekerjaanmu
belum ada yang selesai sampai tuntas. 3 Karena itu, ingatlah ajaran
yang sudah kamu dengar dan percayai dari sejak awal. Taatilah itu dan
bertobatlah! Kalau kalian menolak untuk menjaga rohanimu supaya
hidup kembali, maka Aku akan datang secara tiba-tiba dan menghukum
kalian. Dan sebelumnya kalian tidak akan tahu saatnya Aku akan datang,
karena Aku akan datang seperti pencuri.

4 “Tetapi hanya beberapa orang saja di antara kalian jemaat Sardis yang
tidak menodai diri mereka dengan melakukan kejahatan.† Setiap kamu
akan berjalan bersama-Ku dengan pakaian putih, karena kamu pantas
menerima kehormatan itu.

5 “Inilah hadiah yang akan diberikan kepada kalian masing-masing
yang menang dalam peperangan rohani ini: Pakaian putih itu akan
diberikan kepadamu. Dan namamu tidak akan Ku-hapus dari Buku
Kehidupan. Tetapi di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikat
akan Ku-beritahukan bahwa kamu sudah terbukti setia kepada-Ku.

6“Nah, buat apa telingamu itu?! Dengarkanlahbaik-baik berita ini yang
Roh-Ku sampaikan kepada ketujuh jemaat!”
Surat Yesus kepada jemaat di Filadelfia

✡ 2:26-28 Mzm. 2:7-9; Why. 12:5; 19:15 ✡ 2:26-28 Dan. 12:3; Why. 22:16 * 3:1
seluruh kekuatan Roh Allah Secara harfiah, “ketujuh Roh Allah.” Dalam Kitab Suci— dan khususnya
Penglihatan Yohanes, angka tujuh mempunyai arti simbolis. Yohanes memakai angka tujuh untuk
menunjukkan hal-hal yang lengkap, sempurna, atau ilahi. Karena itu Roh Allah— yang memang
satu, bisa digambarkan sebagai tujuh. (Bandingkan Why. 1:5; 3:1; 4:5 dan 5:6.) Ada juga penafsir
yang berkata bahwa Yohanes berpikir tentang Yes. 11:2-5— di mana Yesaya bernubuat mengenai
ketujuh sifat Roh Kudus yang terlihat di dalam diri Kristus. † 3:4 tidak menodai diri mereka
… Secara harfiah, “tidak menodai jubahmu.” Dalam seluruh kitab Wahyu jubah bersih atau putih
menggambarkan kekudusan dalam cara hidup.
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7 “Tuliskanlah ini kepada pelayan Tuhan yang mewakili jemaat di
Filadelfia: Inilah pesan dari Aku— yaitu yang disebut ‘Yang Kudus’ dan
yang sangat layak dipercayai. Aku yang memegang ‘kunci Daud’,”✡ jadi
Akulah yang berhak menentukan siapa yang menerima hak menjadi
warga kerajaan Allah. Kalau Aku yang membuka pintu bagi seseorang,
siapa pun tidak bisa menghalanginya dengan menutup pintu itu. Dan
kalau Aku yang menutup pintu untuk seseorang, siapa pun tidak bisa
membuka pintu itu baginya.

8 “Aku tahu cara hidup kalian masing-masing. Aku tahu bahwa keku-
atan kalian untuk bertahan sangat terbatas, tetapi kalian tetapmengikuti
ajaran-Ku dan tidak menyangkal bahwa kalian adalah pengikut-Ku.
Karena itu, lihatlah! Aku sudahmembuka pintu— yaitu kesempatan bagi
kalian, supaya kalian memberitakan tentang Aku, dan siapa pun tidak
bisa menutup pintu kesempatan itu. 9Dengarkanlah! Orang-orang yang
sekarangmemusuhi kalian akan Ku-buat supayamereka datang sujud di
hadapan kalian dan bertobat. Mereka itu adalah orang-orang yang men-
gakui diri mereka sebagai penganut agama Yahudi, tetapi sebenarnya
mereka adalah jemaat iblis. Tetapi Aku akan membuat mereka sadar
bahwaAkumengasihi kalian. 10Kalian sudahmenaati perintah-Kuuntuk
bertahan dengan sabar sebagai pengikut-Ku. Oleh karena itu Aku pun
akan melindungi kalian dari masa kesusahan yang akan menimpa seisi
dunia untukmenguji semuamanusia yang tinggal di bumi.

11 “Aku akan segera datang! Tetaplah bertahan dalam keyakinanmu
kepada-Ku sampai Aku datang, supaya dalam pertandingan untuk mem-
pertahankan keyakinanmu ini tidak ada orang yang bisa merampas
mahkota kemenangankalianpada saat kalian sudah sangat dekat dengan
garis akhir!

12 “Inilah hadiah yang akan diberikan kepada kamu masing-masing
yang menang dalam peperangan rohani ini: Kamu akan Ku-jadikan
seperti tiang besar di dalam Rumah Allah-Ku. Maksud-Ku, kamu berhak
tinggal di sana sampai selama-lamanya. Dan pada tubuhmu akan Ku-
tuliskan nama Allah-Ku, dan nama kota Allah-Ku— yaitu Yerusalem baru
yang akan turun dari surga. Juga akan Ku-tuliskan nama baru-Ku
padamu.‡

13 “Nah, buat apa telingamu itu?! Dengarkanlah baik-baik berita ini
yang Roh-Ku sampaikan kepada ketujuh jemaat!”
Surat Yesus kepada jemaat di Laodikia
14 “Tuliskanlah ini kepada pelayan Tuhan yang mewakili jemaat di

Laodikia: Inilah pesan dari Aku yang juga disebut Yang Amin!§ Maksud-
Ku, 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

✡ 3:7 Yes. 22:22 ‡ 3:12 Ayat 12 Tulisan nama-nama tersebut pada tubuh para pemenang
menunjukkan bahwa mereka sudah menjadi milik Allah dan Kristus untuk selama-lamanya, dan
mereka adalah warga kerajaan surga. § 3:14 Amin Amin berarti ‘sangat setuju’ atau ‘biarlah
terjadi’. Di sini Yesusmenggunakan kata Amin sebagai nama lain untuk diri-Nya, dan arti dari nama
itu dijelaskan dalam kalimat yang berikut. Bandingkan dengan 2 Kor. 1:20.
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yang sesudah Aku rasa, Ku-muntahkan dari mulut-Ku! 17 Karena kalian
masing-masing berpikir, ‘Saya sudah kaya. Harta yang saya kumpulkan
sudah cukup sehingga saya tidak akan mengalami kekurangan lagi.’
Tetapi kalian tidakmenyadari bahwa secara rohani kalian sangatmiskin,
tanpa harapan, melarat, buta, dan telanjang. 18 Jadi Aku menasihatkan
kalian supaya kalian menukar harta kekayaanmu itu dengan emas-Ku—
yaitu emas yang sudah dimurnikan dalam api, sehingga kalian benar-
benar menjadi kaya.✡ Dan pakailah hartamu itu untuk membeli pakaian
putih dari Aku, supaya nanti kamu tidak telanjang dan malu lagi. Dan
belilahminyakuntukdioleskanpadamatamu, sehinggamatahatimubisa
melihat dengan jelas.

19 “Hai anak-anak-Ku yang terkasih, Akulah yang menegur dan men-
goreksi kalian!✡ Karena itu nyalakanlah api semangatmu kembali dan
bertobatlah! 20Lihatlah! Aku seperti berdiri di depan pintu rumah kalian
masing-masing, mengetuknya, dan minta izin untuk masuk. Siapa saja
yang mendengar suara-Ku danmembukakan pintu hatinya bagi-Ku, Aku
akanmasuk. Lalu sebagai sahabatkitaakanseringmakanbersama-sama.

21 “Inilah hadiah yang akan diberikan kepada setiap kalian yang
menang dalam peperangan rohani ini: Aku akan memberikan kuasa
kepadamu untuk memerintah bersama-Ku. Dan kamu akan duduk di
takhta-takhta di sebelah kiri dan kanan takhta-Ku— sebagaimana Aku
yang sesudah menang dalam peperangan rohani besar lalu duduk di
sebelah kanan Bapa-Ku.*

22 “Nah, buat apa telingamu itu?! Dengarkanlah baik-baik berita ini
yang Roh-Ku sampaikan kepada ketujuh jemaat!”

4
Yohanesmelihat takhta Allah dan penyembahan-Nya di surga

1 Lalu dalam penampakkan yang terus berlangsung itu saya melihat ke
atas ada sebuah pintu terbuka di surga, dan saya mendengar suara seperti
yang sebelumnya sekeras bunyi terompet yang berkata, “Naiklah kemari!
Aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini.”
2 Tiba-tiba saya dikuasai Roh Kudus dan saya seperti sudah tiba di surga di
mana saya melihat takhta Raja, dan Dia Yang Mahakuasa sedang duduk di
takhta itu! 3 Dia yang duduk di takhta itu kelihatan seperti batu permata
yangmengkilap denganwarnamerah, hijau, danbeberapawarna lain. Dan
takhta itu dikelilingi pelangi yang berkilap-kilap seperti batu permata.*

4 Di sekeliling takhta itu ada dua puluh empat takhta lain, dan pada
takhta itu duduk dua puluh empat pemimpin yang memakai jubah putih
danmahkota emas. 5Takhta Raja Yang Mahakuasa itu memancarkan sinar
✡ 3:18 Luk. 16:9 ✡ 3:19 Ibr. 12:5-11 * 3:21 takhta-takhta di sebelah … Secara harfiah, “duduk
bersama-Ku di atas takhta-Ku, sebagaimana Aku pun sudah menang lalu duduk bersama Bapa-Ku
di atas takhta-Nya.” Menurut bahasa Yunani, Yesus duduk bersama Bapa-Nya di takhta Bapa-Nya,
sedangkan Yesus juga mempunyai takhta dan banyak pemenang duduk bersama Yesus di takhta
Yesus. TernyataYohanesmenggunakanperkataan ‘dudukbersamadi takhta’ sebagaimetaforauntuk
menggambarkanmemeganghakmemerintahbersama. Di ayat laindalamFirmanAllah (sepertiMat.
19:28; 1 Kor. 6:2;Wah. 4:4) halmemerintah bersamaAllah juga disebut sebagai takhta-takhta (jamak)
sekeliling takhta-Nya. TSI menerjemahkan denganmenggunakan takhta yang jamak sesuai arti dari
metafora tersebut. * 4:3 ayat 3 Secaraharfiah, dalamkalimat pertamaYohanesmenulis duanama
batu permata— yaitu yaspis dan sardis. Dalam kalimat kedua, Yohanes menyebut permata bernama
zamrud yang berwarna-warni— seperti pelangi juga berwarna-warni.
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kilat disertai bunyi-bunyi guntur dan gemuruh yang keras. Di hadapan
takhta-Nya ada tujuh obor yang menyala— yang menggambarkan 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. 7Makhluk hidup yang pertama seperti
singa. Yang kedua seperti kerbau jantan. Makhluk hidup yang ketiga
mukanyasepertimukamanusia. Danyangkeempat sepertiburungrajawali
dengan sayap terbuka lebar seperti sedang terbang. 8 Keempat makhluk
hidup itu masing-masing mempunyai enam sayap, dan seluruh badan
mereka mempunyai banyak mata— bahkan di bagian dalam sayapnya.
Siangmalammereka bernyanyi tanpa henti-hentinya,
“Kudus, kudus, kuduslah TUHAN Allah YangMahakuasa!

Dia yang sudah ada dari sejak penciptaan sampai sekarang,
dan yang terus ada sampai masa yang akan datang.”

9-10 Pada waktu kedua puluh empat pemimpin itu mendengar para
makhluk hidup itu menyanyikan pujian, hormat, dan ucapan syukur
kepada Dia yang hidup sampai selama-lamanya itu, mereka juga berulang-
ulang sujud menyembah di hadapan Dia yang duduk di takhta itu. Lalu
mereka menaruh mahkota mereka masing-masing di hadapan takhta-Nya
sebagai tanda bahwa segala kemuliaan sungguh hanyamilik-Nya saja. Dan
mereka sambil bernyanyi,
11 “Ya TUHAN Allah kami.

Engkau layakmenerima pujian, hormat, dan kuasa!
Karena Engkaulah yangmenciptakan segala sesuatu.

Dan segala sesuatu itu diciptakan dan tetap ada
hanya karena kehendak-Mu.”

5
Anak Domba yang layakmembuka gulungan kitab tentang rencana Allah

1Kemudian sayamelihat sebuahgulungankitabdi tangankananDiayang
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!”

6Kemudian 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
† 4:5 seluruh kekuatan Roh Allah Lihat catatan di Why. 3:1. * 5:5 Raja Agung keturunan Daud
Secara harfiah, “akar/tunas Daud”— yaitu salah satu sebutan yang artinya Mesias yang dijanjikan
yang berasal dari keturunan Raja Daud. Lihat Yes. 29:18-19; 35:4-6; 42:6-7. Lihat juga Mrk. 10:47
dengan catatannya.
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mempunyai tujuh tanduk— yang menggambarkan kuasa ilahi-Nya untuk
memerintah, dan tujuh mata— yang menggambarkan seluruh kekuatan
Roh Allah yang diutus ke seluruh dunia. 7 Anak Domba itu datang dan
mengambil gulungan kitab itu dari tangan kanan Yang Mahakuasa yang
duduk di atas takhta itu. 8 Dan ketika Dia sudah mengambil gulungan
kitab itu, keempat makhluk hidup dan kedua puluh empat pemimpin itu
langsung tersungkur dan menyembah di hadapan-Nya. Mereka semua
memegang harpa masing-masing. Dan mereka juga memegang mangkuk
emas yang penuhdengan kemenyan— yangmenggambarkan doa-doa umat
Allah. 9Dan kepada-Nyamerekamenyanyikan nyanyian baru,
“Engkau layakmenerima gulungan kitab itu

danmelepaskanmeterai-meterainya!
Karena Engkau sudah dibunuh,

dan dengan darah-Mu sendiri Engkau sudah menebus mereka bagi
Allah

dari setiap suku, bahasa, bangsa, dan negara.
10 Juga Engkau sudahmenjadikanmereka warga kerajaan Allah

dan imam-imam yangmelayani Allah kita.
Dan Engkau menjadikan mereka raja-raja yang akan memerintah di
atas seluruh bumi.”

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 men-
gelilingi keempat makhluk hidup itu, dan keempat makhluk hidup itu
mengelilingi takhta besar itu. 12Mereka bernyanyi dengan suara keras,
“Biarlah segala kuasa, kekayaan, hikmat, dan kekuatan

menjadi milik Anak Domba yang sudah dibunuh itu!
Dialah yang layakmenerima segala hormat, kemuliaan, dan pujian!”

13Kemudian sayamendengar setiapmakhluk hidup yang ada di surga, di
atas bumi, di bawah bumi, dan di laut— semua yang ada di segala tempat
berseru,
“Segala pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa

sampai selama-lamanya
kepada Dia yang duduk di atas takhta

dan kepada Anak Domba itu.”
14 Lalu keempat makhluk hidup itu berseru, “Amin!” Dan para pemimpin
itu langsung tersungkur danmenyembah Dia.

6
Anak Dombamelepaskan enammeterai

1 Kemudian saya melihat Dia yang disebut Anak Domba itu melepaskan
meterai yang pertama dari ketujuh meterai yang ada pada gulungan kitab
itu. Segera sesudah itu saya mendengar satu dari keempat makhluk hidup
itu berkata dengan suara seperti bunyi guntur, “Mari!” 2 Dan saya heran
melihat seekor kuda putih bergerak maju di hadapan mereka semua,
dan orang yang sedang menungganginya memegang busur. Kepadanya
diberikan satu mahkota. Kemudian dia berangkat ke bumi untuk men-
galahkan para musuhnya. 3 Ketika Anak Domba itu melepaskan meterai
yang kedua, kemudian saya mendengar makhluk yang kedua berkata,
“Mari!” 4 Lalu majulah seekor kuda lain. Kuda itu berwarna merah
seperti nyala api. Kepada penunggang kuda itu diberikan kuasa untuk
melenyapkan damai dari bumi, supaya manusia saling membunuh. Dan
kepadanya diberikan pedang yang besar.
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5Dan ketika Anak Domba itu melepaskanmeterai yang ketiga, kemudian
sayamendengarmakhluk hidup yang ketiga berkata, “Mari!” Lalumajulah
seekor kuda hitam. Penunggang kuda itu memegang sebuah timbangan di
tangannya. 6 Kemudian saya mendengar suara yang kedengaran seperti
suara seorang manusia yang keluar dari tengah-tengah keempat makhluk
hidup itu. Suara itu berkata, “Aduh! Harga satu liter gandum atau tiga liter
gandum jenis murah* sudah naik masing-masing menjadi sama dengan
upah sehari seorang pekerja! Waduh, jangan sampai harga minyak dan
anggur ikut naik!”†

7Ketika Anak Domba itu membuka meterai yang keempat, lalu makhluk
hidup yang keempat berkata, “Mari!” 8Danmajulah seekor kuda berwarna
pucat. Penunggang kuda itu menggambarkan kematian, dan ada seorang
yang kelihatan seperti hantu yang mengikuti dia— yang menggambarkan
kerajaan maut. Kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat bumi—
yaitu kuasa untukmembunuhmanusia di bumimelalui perang, kelaparan,
penyakit, dan terkaman binatang-binatang buas.

9Ketika Anak Domba itu melepaskan meterai yang kelima, kemudian di
bawah mezbah surgawi saya melihat banyak jiwa! Jiwa-jiwa itu adalah
mereka yang sudah dibunuh karena memberitakan Firman Allah dengan
setia. 10 Mereka sedang berseru-seru, “Ya TUHAN yang kudus dan benar,
kapan waktunya Engkau menghakimi dan menjatuhkan hukuman atas
orang-orang di dunia yang sudah membunuh kami?” 11 Maka kepada
setiap jiwa itu diberikan jubah putih, dan mereka diberitahukan untuk
bersabar sebentar lagi. Karena masih ada lagi saudara-saudari seiman
merekayangakandibunuhsepertimereka—yaituorang-orangyang sedang
mencontoh mereka dalam pelayanan kepada Kristus. Hendaklah mereka
sabarmenunggu sampai— sesuai dengan rencana Allah, jumlah orang yang
mati terbunuh sudah tercapai.

12 Ketika Anak Domba itu melepaskan meterai yang keenam, terjadilah
gempa bumi yang hebat. Dan matahari menjadi hitam seperti pakaian
berkabung, dan bulan purnama menjadi merah seperti darah. 13 Bintang-
bintang di langit pun berjatuhan ke atas bumi— seperti buah-buah pohon
ara yang masih muda jatuh ke tanah ketika diguncangkan angin yang
kencang. 14Lalu langit terbelah dan tergulung— seperti sehelai kertas yang
digulung. Lalu setiap gunung dan pulau tergeser dari tempatnya.

15Kemudian semua orangmelarikan diri dan bersembunyi ke dalamgua-
gua dan celah-celah batu di gunung— termasuk raja-raja di bumi, orang-
orang terkemuka, para komandan tentara, orang-orang kaya, orang-orang
yang kuat, dan orang-orang lainnya, baik budak maupun yang bukan
budak. 16 Lalu mereka berkata kepada gunung-gunung dan batu-batu itu,
“Runtuhlah dan segeralah menimpa kami! Sembunyikanlah kami dari Dia
yang duduk di atas takhta itu dan dari kemarahan Dia yang disebut Anak
Domba itu! 17 Karena hari yang paling mengerikan sudah tiba— di mana
Allah dan Anak Domba itu akan menghukum kita dengan melampiaskan
kemarahan Mereka! Sesudah itu pasti tidak ada lagi manusia yang masih
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 jugabisa diterjemahkan, “Janganlahmerusakpohon zaitundanpohon
anggur,” atau “Janganlahmenimbulkan kekuranganminyak 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—
baikdidarat, di laut,maupundipohon-pohon. 2Keempatmalaikat itu sudah
menerimakuasa dari Allah untukmerusak bumi dan laut. Tetapi kemudian
sayamelihat malaikat lain yangmuncul dari timur yangmembawa sebuah
alat cap yang digunakan untuk memberi cap sebagai tanda milik Allah
yang hidup. Lalu malaikat lain itu berseru kepada keempat malaikat itu,
3“Janganlahmerusakbumi, laut, ataupohon-pohonsebelumkamimemberi
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 orangdari setiap suku, termasuk sukuYehuda, Ruben, Gad,
6Asyer, Naftali, Manasye,
7 Simeon, Lewi, Isakar,
8Zebulon, Yusuf, dan Benyamin.
Dari setiap suku itu 144.000 orang yang diberi tanda cap Allah.*

Kumpulan manusia dari setiap negara, bangsa, suku, dan bahasa, yang
tidak terhitung banyaknya

9 Kemudian saya melihat orang yang jumlahnya banyak sekali sampai
tidak terhitung banyaknya— yang berasal dari setiap negara, bangsa, suku,
dan bahasa. Di hadapan takhta Allah dan di hadapan Anak Dombamereka
semua berdiri dengan memakai jubah putih dan memegang daun-daun
palem. 10 Mereka berseru-seru, “Terpujilah Engkau, ya Allah kami yang
duduk di takhta kerajaan-Mu! Kami selamat karena Engkau dan karena
Anak Domba yang Engkau utus!”

11 Para malaikat, kedua puluh empat pemimpin, dan keempat makhluk
hidup itu masih berdiri mengelilingi takhta Allah itu. Waktu mereka
mendengar pujian dari umat Allah yang sangat banyak itu, mereka se-
mua langsung tersungkur di hadapan takhta Allah dan menyembah-Nya.
12Mereka semua berseru-seru, “Amin! Bagi Allah segala pujian, kemuliaan,
hikmat, syukur, hormat, kuasa, dan kekuatan sampai selama-lamanya.
Amin!”

13 Kemudian salah satu dari para pemimpin itu bertanya kepada saya,
“Apakah kamu tahu siapamereka yangmemakai jubah putih itu? Dan dari
manakahmereka datang?”

14 Sayamenjawabnya, “Tuan, saya tidak tahu. Tolong beritahu saya.”
Dan dia berkata kepada saya, “Mereka adalah orang-orang yang keluar

dari penganiayaan yang sangat berat itu. Mereka sudah membasuh jubah
mereka dengan darah Anak Domba, dan darah-Nya juga yang membuat
jubah mereka menjadi putih. 15 Karena itulah mereka berhak datang ke
hadapan takhta Allah, dan dengan semangat mereka beribadah kepada
* 7:8 setiap suku Daftar suku Israel— yang juga disebut Yakub, berbeda dari kedua belas suku yang
terdaftar dalam Perjanjian Lama. Di sini Lewi dan Yusuf menggantikan Dan dan Efraim. Dalam
Perjanjian Lama biasanya Lewi dan Yusuf tidak terhitung. Banyak penafsir berkata bahwa angka
12.000 dan 144.000 adalah angka simbolis— artinya bukan secara harfiah. Para penafsir berbeda
pendapat tentang nama-nama suku Israel di sini. Sebagian berkata bahwa daftar ini menunjukkan
orang Yahudi saja. Sedangkan yang lain berkata bahwa ini sebenarnya orang-orang dari sukumana
saja yangmenjadi umat Allahmelalui percaya kepada Kristus.
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Allah siang dan malam di sini di Rumah surgawi-Nya. Dan Dia yang duduk
di atas takhta kerajaan-Nya akan tetapmelindungimereka. 16Mereka tidak
akan pernah lapar dan haus lagi. Dan biarpun pada tengah hari matahari
bersinar dengan panasnya, hal itu juga tidak akan mengganggu mereka
lagi.✡ 17Karena Anak Domba yang berada paling dekat dengan takhta Allah
itu akan menggembalakan mereka dan menuntun mereka ke sumber air
yangmemberihidup. DanAllahakan ‘menghapus semuaairmatadarimata
mereka.’ ”✡

8
Anak Dombamelepaskanmeterai yang ketujuh

1 Ketika Anak Domba melepaskan meterai terakhir dari gulungan buku
itu, tidak terdengar bunyi apa pun di surga selama kira-kira setengah jam.
2 Lalu saya melihat ketujuh malaikat yang terkenal* maju dan berdiri di
hadapan Allah. Dan kepadamereka diberikan tujuh terompet.

3Lalu salah satumalaikat lain datang dan berdiri di dekatmezbah emas—
tempat mempersembahkan kemenyan di hadapan Allah. Malaikat itu
memegang satu panci emas yang dipakai untukmembakar kemenyan. Dan
kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan kepada
Allah. Malaikat itu mencampurkan kemenyan dalam panci itu dengan api
yang dia ambil dari mezbah itu. Kemenyan itu dipersembahkan kepada
Allah untuk menggambarkan doa-doa dari seluruh umat-Nya. 4 Lalu dari
panci yang ada di tangan malaikat itu ada gumpalan asap kemenyan yang
naik ke hadapan Allah. Hal ini menggambarkan doa dari seluruh umat
Allah. 5 Sesudah itu malaikat itu mengisi panci itu lagi dengan api dari
mezbah, lalu dilemparkannya ke bumi! Maka terjadilah bunyi guntur yang
bergemuruh disertai kilat sambung-menyambung dan gempa bumi.

Ketujuhmalaikat itumeniup terompetnyamasing-masing
6 Sesudah itu ketujuh malaikat yang memegang ketujuh terompet itu

bersiap-siap untukmeniup terompetnyamasing-masing.
7Malaikat pertamameniup terompetnya, lalu terjadilah hujan es, dan api

bercampur darah menimpa bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi
dan sepertiga dari pohon-pohon. Dan semua rumput hijauhangus terbakar.

8 Malaikat kedua meniup terompetnya, lalu sesuatu yang kelihatannya
seperti gunung besar yang sedang menyala dilemparkan ke dalam laut.
Maka sepertiga dari lautmenjadi darah, 9dan sepertiga darimakhlukhidup
yang ada di laut mati, dan sepertiga dari semua kapal juga hancur.

10 Malaikat ketiga meniup terompetnya, lalu satu bintang besar yang
menyala seperti obor jatuh dari langit. Bintang itu jatuhmenimpa sepertiga
dari jumlah sungai dan mata air di bumi. 11 Nama bintang itu adalah
Kepahitan.† Dan sepertiga dari semua air menjadi pahit sekali, dan banyak
orang yangmati karenaminum air pahit itu.

12Malaikat keempatmeniup terompetnya, lalu segera bencana terlihat di
matahari, bulan, dan bintang-bintang. Oleh karena itu matahari bersinar
✡ 7:16 Mzm. 121:6 ✡ 7:17 Yes. 25:8; Why. 21:4 * 8:2 ketujuh malaikat … Menurut tradisi
orang Yahudi, ada tujuhmalaikat yang selalu berdiri di hadapan TUHAN. Salah satu bernamaRafael,
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). † 8:11 Kepahitan Secara harfiah,
“Apsintus.” Apsintus adalah sejenis tanaman yang sangat pahit dan dipakai sebagai obat. Tetapi
menurut kebiasaan Apsintus juga dianggap racun. Di sini Apsintus menggambarkan dukacita yang
besar dan kerusakan alam yangmeracuni manusia.
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tidak lagi dua belas jam, tetapi hanya delapan jam saja. Begitu juga
bulan dan bintang-bintang bersinarmenjadi 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 terbang di langit dan menyerukan pengumuman ini:
“Celaka! Celaka! Celakalah mereka yang hidup di bumi karena bunyi
terompet yang nanti akan ditiup oleh ketiga malaikat lain!”

9
1Ketika malaikat kelimameniup terompetnya, saya melihat satu bintang

yang sudah jatuh dari langit ke bumi. Tetapi bintang itu seperti malaikat,
dan kepadanya diberikan sebuah kunci yang bisa membuka lubang jurang
maut. 2Maka diamembuka pintu lubang jurangmaut itu, dan naiklah asap
dari lubang itu seperti asap perapian besar. Matahari dan langit menjadi
gelap karena asap yang keluar dari lubang itu.

3 Lalu belalang keluar dari asap itu ke bumi yang jumlahnya sangat
banyak sekali. Dan Allah memberikan kuasa kepada belalang-belalang itu
untuk menyakiti manusia dengan racunnya— seperti racun kalajengking.
4Mereka dilarang merusak rumput, tumbuh-tumbuhan, atau pun pohon-
pohonan di bumi. Mereka hanya boleh menyakiti manusia yang tidak
mempunyaimeteraiAllahpadadahimereka.✡ 5Belalang itu tidakdiizinkan
untukmembunuh sebagianmanusia tersebut, tetapi hanya bolehmenyiksa
mereka selama limabulan—yaitudengansiksaanyangrasanya sakit seperti
terkena racun kalajengking. 6 Selama lima bulan itu, orang-orang akan
ingin mati dan mencari jalan keluar dengan cara bunuh diri. Tetapi Allah
akanmembuat kematianmenjauh dari mereka, sehingga usaha bunuh diri
yangmereka lakukan gagal.

7 Belalang itu tampak seperti kuda yang sudah memakai perlengkapan
perang yang terbuat dari plat-plat besi. Di atas kepala mereka ada sesuatu
yang seperti mahkota emas. Muka belalang itu seperti muka manusia,
8 dengan rambut panjang seperti seorang perempuan. Tetapi gigi mereka
tajam seperti gigi singa. 9 Dada mereka seperti ditutupi dengan baju
besi. Bunyi sayap mereka seperti bunyi sangat banyak kereta perang yang
ditarik oleh kuda supaya lari dengan cepat menyerang musuh. 10 Ekor
belalang itu mengandung racun seperti racun sengat kalajengking. Ekor
belalang itu digunakanuntukmenyiksamanusia selama lima bulan. 11Raja
yangmemerintah para batalion belalang itu adalah penguasa jurangmaut.
Dalam bahasa Ibrani namanya Abadon, dan dalam bahasa Yunani Apolion.
Kedua nama itu artinya ‘pembinasa’.

12 Itulahbencanayangpertamayangdiumumkanolehburungelangyang
sudah disebutkan itu.✡ Tetapi masih ada dua bencana lagi yang harus
terjadi.

13 Ketika malaikat yang keenam meniup terompetnya, saya mendengar
suara keluar dari mezbah emas yang di hadapan Allah itu. Mezbah itu
berbentuk segi empat dan di setiap sudutnya terdapat satu tanduk, dan
suara itu keluar dari salah satu tanduk itu. 14 Suara itu menyuruhmalaikat
keenam yang baru saja meniup terompetnya, “Lepaskanlah keempat setan

✡ 9:4 Why. 7:1-8 ✡ 9:12 Why. 8:13
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yang terikat di dekat sungai Efrat yangbesar itu!”* 15Perintah itu terlaksana
tepat sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan Allah— tahun, bulan,
hari, bahkan jamnya. Maka setan-setan itu dilepaskan untuk menjalankan
tugasnya— yaitu untukmembunuh sepertiga umatmanusia di bumi. 16Dan
saya diberitahu jumlah tentara berkuda yang dipimpin oleh keempat setan
itu sebanyak dua ratus juta.

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 mengeluarkan api,
asap hitam, dan asap belerang dari mulutnya. 18Lalu sepertiga manusia di
bumi dibunuh oleh ketiga bencana yang keluar dari mulut kuda-kuda itu—
yaitu api, asap, dan belerang. 19Kekuatan kuda-kuda itu untukmembunuh
bukan saja karena apa yang keluar dari mulut mereka, tetapi juga karena
ekor mereka seperti kepala ular yang bisa menggigit dan menyiksa manu-
sia.

20Tetapi manusia lain yang tidak terbunuh oleh bencana besar itu masih
tidak mau bertobat dari penyembahan berhala. Mereka menolak berhenti
menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala buatan tangan mereka
sendiri. Mereka tetap memuji berhala mereka yang terbuat dari emas,
perak, tembaga, batu, dan kayu— yaitu benda yang tidak bisa melihat,
mendengar, atau berjalan. 21 Dan mereka juga tidak bertobat dari perbu-
atan jahat mereka yang lain— termasuk pembunuhan, penyihir, percabu-
lan, dan pencurian.

10
Malaikat yangmemberikan gulungan kitab kecil kepada Yohanes

1 Lalu saya melihat malaikat lain yang penuh kuasa turun dari surga.
Malaikat itu berjubahkan awanputih. Satu pelangimengelilingi kepalanya.
Mukanya bersinar seperti matahari, dan kakinya kelihatan seperti dua
tiang api. 2 Dia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka.
Kaki kanannya menginjak laut, sedangkan kaki kirinya menginjak bumi.
3Malaikat itu berseru dengan suara yang keras sekali— seperti suara singa
yang mengaum. Sesudah itu suara Yang Mahakuasa berbicara dari surga
seperti bunyi guntur.*

4 Baru saja saya mau menuliskan apa yang saya dengar, tetapi saya
mendengar suara yang lain dari surga yang berkata, “Jangan tuliskan apa
yang dikatakan oleh suara yang seperti bunyi guntur itu. Rahasiakanlah
itu.”

* 9:14 setan … Secara harfiah, “malaikat/pemberita.” Keempatmalaikat ini tidakmungkinmalaikat
yang masih melayani Allah karena mereka terikat. Kemungkinan besar malaikat-malaikat itu
adalah malaikat yang sebelum penciptaan dunia sudah ikut iblis memberontak terhadap Allah.
Kemungkinan besar juga keempat setan ini memimpin para batalion iblis yang digambarkan dalam
ayat 16-19. * 10:3 suara Yang Mahakuasa … Secara harfiah, “ketujuh guntur (mengeluarkan)
gemuruhnyamasing-masing.” Tidak terdapat informasi bahwa ada tradisi tentang “ketujuh guntur.”
Jadi kemungkinan besar ini adalah cara simbolis untuk mengatakan suara Allah sendiri. (Lihat Kel.
19:16; 19:19; 20:18; Mzm. 29:3-9; Ibr. 12:18-19.) Dan dari ayat 4, ternyata suara itu menggunakan
kata-kata yang dimengerti Yohanes. Lihat catatan tentang arti angka tujuh dalamWhy. 3:1.
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5 Lalu malaikat yang menginjak laut dan bumi itu mengangkat tangan
kanannya ke langit 6-7dan bersumpah seperti ini: “Demi Dia yang hidup se-
lamanya— yaitu TUHAN yang sudahmenciptakan segala sesuatu, termasuk
segala isi dari langit, bumi dan laut: Allah tidak akan menunda lagi untuk
melaksanakan apa yang sudah direncanakan-Nya! Tetapi ketika malaikat
yang ketujuh meniup terompetnya, apa saja yang dinubuatkan para nabi
dan para utusanAllah† akan segera terjadi, dan apa saja rencanaAllah yang
masih dirahasiakan dari manusia akanmenjadi nyata.”

8Kemudian suara yang tadi dari langitmenyuruh saya, “Pergilah dan am-
billah gulungan kitab yang terbuka dari tangan malaikat yang menginjak
laut dan bumi itu.”

9Maka saya pergi kepada malaikat itu dan berkata kepadanya, “Tolong
berikan gulungan kitab itu kepada saya.” Lalu malaikat itu berkata kepada
saya, “Ambillah ini danmakanlah. Kitab itu akan terasamanis sepertimadu
di dalam mulutmu, tetapi akan menjadi pahit di dalam perutmu.” 10 Lalu
ketika saya mengambil kitab kecil itu dari tangannya dan memakannya,
kitab itu manis seperti madu di dalam mulut saya, dan sesudah saya telan
perut saya menjadi pahit. 11 Kemudian malaikat itu berkata kepada saya,
“Kamu harus bernubuat lagi tentang banyak negara, bangsa, bahasa, dan
raja.”

11
Dua orang saksi akan bernubuat lalu dibunuh

1-2 Kemudian salah satu malaikat memberikan alat pengukur seperti
tongkat kepada saya dan berkata, “Pergilah ke Yerusalem dan ukurlah
Rumah Allah dan mezbahnya. Dan hitunglah jumlah mereka yang berib-
adah di situ. Tetapi jangan mengukur teras Rumah Allah yang di se-
belah luar. Karena tempat itu sudah diberikan sebagai tempat berdoa
kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Dan Allah sudah menentukan
bangsa-bangsa itu untuk menguasai Kota Suci (Yerusalem) dan menindas
penduduknya selama empat puluh dua bulan lamanya. 3 Dan Aku akan
memberi kuasa kepada dua orang saksi laki-laki yang akan bersaksi dan
bernubuat selama 1.260 hari.* Dan untukmenunjukkan kesedihanmereka
akan kejahatan manusia, mereka akan memakai kain kabung setiap hari.”
4Kedua saksi itulah yang digambarkan dalam tulisan Nabi Zakaria— yaitu
kedua pohon zaitun dan kedua lampu besar yang berdiri di hadapan
TUHANyang adalahRaja Agung atas seluruhbumi.✡ 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 ter-
hadap semua orang yang mau menganiaya mereka berdua. 6Mereka juga
diberikan kuasa untuk menutup langit supaya hujan tidak turun selama
† 10:6-7 para nabi … utusan Allah Secara harfiah, “para nabi.” Beberapa kali dalam Wahyu TSI
menggunakan ‘para utusan-Nya’ atau ‘para utusan Allah yang bernubuat’ untuk membedakan para
pengikut Yesus yang sudah menerima kemampuan khusus untuk bernubuat dari para nabi zaman
Perjanjian Lama. * 11:3 empat puluh dua bulan dan 1.260 hari Empat puluh dua bulan sama
dengan 1.260 hari, sama juga dengan tiga setengah tahun (Why. 12:14). Jangka waktu itu juga
dipakai oleh Daniel (Dan. 7:25; 12:7). Sebaiknya kitamengerti bahwamaksudnya adalahwaktu yang
ditentukan Allah di mana kekuasaan kuasa gelap akan diizinkan menang atas umat Allah sebelum
akhir dunia. Melalui cara ini Roh Allah menunjukkan bahwa kita tidak diberikan informasi yang
sebenarnya tentang berapa lama keadaan ini akan berlangsung. ✡ 11:4 Zak. 4:1-14
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mereka bernubuat. Dan mereka berkuasa untuk mengubah air menjadi
darah. Mereka juga diizinkan untukmenghukummanusia di dunia dengan
segala macam bencana. Mereka bisa membuat setiap bencana itu kapan
saja merekamau.

7 Tetapi pada waktu kedua saksi itu sudah menyelesaikan tugas yang
ditetapkan Allah bagi mereka, akan muncul binatang buas✡ dari jurang
mautyangakanmenyerangmereka. LaluAllahakanmembiarkanbinatang
itu mengalahkan dan membunuh mereka. 8Mayat mereka akan dibiarkan
begitu saja di tempat di mana mereka dibunuh di jalan raya kota besar—
yaitu kota dimanaPenguasa dari kedua saksi itu disalibkan. Kejahatan kota
itu bisa digambarkan seperti Sodom. Dan secara rohani penduduk kota itu
seperti penduduk Mesir. 9-10 Lalu orang-orang dari setiap negara, bangsa,
suku, dan bahasa akan bersenang-senang dan berpesta serta salingmengir-
imkan hadiah karena kematian kedua nabi itu yang sudah menimbulkan
begitu banyakpenderitaanatas seluruhpendudukbumi. 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. Lalumereka akan hidup kembali, dan semua orang
yang melihat keajaiban ini menjadi sangat takut. 12Kemudian kedua saksi
itu akanmendengar suara dari surga yang berseru, “Mari naiklah kemari!”
Lalu awanmenutupimereka berdua dan terangkat ke surga. Sementara itu
orang-orang yang memusuhi mereka masih ada di situ dan menyaksikan
kejadian itu.

13Maka pada waktu itu akan terjadi gempa bumi yang hebat. Gempa itu
menghancurkan sepersepuluh dari kota Yerusalem dan tujuh ribu orang
akanmati. Semuaorangyang tidakmati akan sangat ketakutandanberkata
satu sama yang lain, “Memang Allah yang memerintah dari surga sangat
berkuasa!”

14 Itulah bencana kedua yang diumumkan oleh burung elang itu.✡ Tetapi
setelah itu bencana yang ketiga akan segeramenyusul.

Terompet yang ketujuh
15 Ketika malaikat yang ketujuh meniup terompetnya, terdengarlah

banyak suara dari surga yang berseru,
“Dari sekarang sampai selama-lamanya

Allah akanmemerintah seluruh dunia dengan nyata.
DanKristus—yang sudahdilantik olehAllah, akanmemerintah sebagaiRaja

bersama-Nya!”
16 Kemudian kedua puluh empat pemimpin yang sebelumnya sedang
duduk di atas takhta masing-masing mengelilingi 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 semua
yangmemusuhi-Mu

dan sudahmulai memerintah dengan nyata.
18Memang ‘semua bangsa sudah marah dan mengatur rencana melawan-

Mu’,✡
tetapi sekarang sudah tibawaktunyauntukmenghukummereka sesuai
dengan kemarahan-Mu.

Sudah tiba Hari Pengadilan bagi semua orangmati.
✡ 11:7 Why. 13:7, 11; Dan. 7:21 ✡ 11:14 Why. 8:13 ✡ 11:18 Mzm. 2
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Jadi inilah waktunya Engkau memberi upah kepada seluruh hamba-
Mu—

yaitu semua orang yang takut dan hormat kepada-Mu, baik yangmem-
punyai kedudukan tinggi maupun rendah.

Setiap umat-Mu yang dikuduskanmelalui Kristus akan diberi upah,
dan khususnya kepada semua utusan-Mu yang bernubuat.

Tetapi inilahwaktunya jugauntukmembinasakan semuaorangyangmeng-
hancurkan danmencemarkan bumi.”

19 Kemudian terbukalah Ruang Mahakudus di surga dan di dalamnya
kelihatan Peti Perjanjian— yaitu peti surgawi yang adalah peringatan per-
janjian Allah dengan umat-Nya.✡ Lalu di bumi terjadilah kilat, guntur dan
bunyi-bunyi gemuruh yang sangat keras, gempa bumi, dan hujan es yang
besar-besar.

12
Penglihatan tentang perempuan yang mulia dan seekor naga yang

memusuhi dia
1 Sebuah tanda yang penuh arti diperlihatkan kepada saya: Saya melihat

seorang perempuan yang sangat mulia di langit. Dia memakai jubah yang
bercahaya seperti terbuat dari matahari. Di bawah kakinya terletak bulan,
dan dia memakai mahkota yang terdiri dari dua belas bintang. 2 Tetapi
dia sedang hamil dan sudah waktunya untuk melahirkan. Karena itu dia
menjerit kesakitan.

3 Kemudian terlihatlah sebuah tanda yang lain di langit— yaitu seekor
naga besar berwarnamerahmempunyai tujuh kepala dan sepuluh tanduk.
Di setiap kepalanya terdapat satu mahkota. 4 Lalu dengan ekornya naga
itumenarik danmelemparkan sepertiga bintang-bintang ke bumi. Sesudah
itu naga pun berdiri di hadapan perempuan hamil itu supaya dia langsung
menelan Anaknya pada saat Dia dilahirkan.

5 Lalu perempuan itu melahirkan seorang Anak laki-laki. Anak itulah
yang dinubuatkan nabi dengan berkata bahwa Dia akan sangat berkuasa
untuk “memerintah atas seluruh bangsa.” Dan kuasa-Nya digambarkan
seperti “tongkat besi yang dengan mudah menghancurkan bejana tanah
liat.”✡ Tetapi sesudah Anak itu lahir, tiba-tiba Dia diambil dan dibawa
kepada Allah untuk memerintah bersama Allah di sebelah takhta-Nya.
6Sedangkanperempuan itumelarikandiri kepadanggurun, ke tempatyang
sudah disediakan Allah baginya. Di tempat itulah dia akan dipelihara oleh
paramalaikat selama 1.260 hari.*

7 Kemudian terjadilah perang di surga! Mikael dan para malaikat yang
ada di bawah perintahnya berperang melawan naga besar itu. Naga itu
berperang dengan bantuan para malaikat yang sebelum penciptaan sudah
berpihak kepadanya untuk melawan Allah. 8 Tetapi naga itu dikalahkan!
Jadi dia bersama semua malaikat yang berpihak kepadanya diusir dari
surga. 9 Jadi naga besar itu dan semua yang berpihak kepadanya dilem-
parkan ke bumi. Dia itu adalah si ular yang kita kenal dalamperistiwa yang
terjadi di tamanEden, yang disebut iblis dan yang bernama Satan, dan yang
sukamenipumanusia di seluruh dunia.

10 Kemudian saya mendengar suara surgawi yang sangat keras sekali
berseru,
“Sekarang sudah tiba saatnyadimanaAllahakanmenggunakankuasa-Nya!

✡ 11:19 Ibr. 8:1–9:4; Kel. 25:10-22; 1Raj. 8:1-9 ✡ 12:5 Mzm. 2:6-9;Why. 2:27; 19:15 * 12:6 1.260
hari Lihat catatan diWhy. 11:2-3.
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Allah akanmendirikan kerajaan-Nya secara nyata
dan Kristus akanmemerintah sebagai Raja bersama Dia!
Kemenangan-Nya akan terlihat dalamdiri setiap umat-Nya yang sudah
Dia selamatkan!

Karena iblis— yang selalu menuduh saudara-saudari kita seiman siang dan
malam di hadapan Allah,

sudah dilemparkan keluar dari surga.
11 Saudara-saudari kita sudah mengalahkan iblis karena mereka percaya

penuh
kepada kemenangan Anak Domba waktu darah-Nya dicurahkan bagi
mereka.

Dan mereka menang karena mereka tidak malu bersaksi tentang Raja
Penyelamat mereka.

Mereka tidak menyayangkan nyawa mereka sendiri— bahkan sampai rela
mati.

12Oleh karena itu bersukacitalah, hai seluruh penduduk surga!
Tetapi celakalahkalianhai seluruhpendudukbumi!—baikyangadadidarat

maupun yang ada di laut,
karena iblis sudah dilemparkan ke bawah.

Dia ada di antara kalian dan sangat marah sekali,
karena dia sudah sadar bahwa waktunya untuk melawan Allah sudah
hampir habis.”

13 Ketika naga besar itu sadar bahwa dia sudah dilemparkan ke bumi,
dia mengejar ibu yang melahirkan Anak laki-laki itu untuk menyakitinya.
14 Tetapi Allah memberikan dua sayap besar kepada ibu itu— seperti sayap
burung elang, supaya dia terbang ke padang gurun ke tempat yang sudah
disiapkan baginya. Di sanalah dia dipelihara jauh dari naga itu selama tiga
setengah tahun. 15 Lalu naga itu menyemburkan air dari mulutnya seperti
aliran sungai yang besar ke arah perempuan itu, supaya melalui sungai itu
dia bisa mencelakakan ibu itu. 16Tetapi ibu itu mendapatkan pertolongan,
karena atas perintah Allah terbukalah lubang tanah yangmenelan air yang
disemburkan naga itu. 17Maka naga itu sangat marah kepada ibu itu, lalu
dia pergi memerangi anak-anaknya yang lain— yaitu kita yang taat kepada
perintah-perintah Allah dan yang setia memberitakan ajaran-ajaran Yesus.

18Lalu naga itu berdiri di pantai.

13
Seekor binatang dari laut sebagai wakil naga besar

1 Lalu saya melihat seekor binatang buas yang muncul dari dalam laut.*
Binatang itu mempunyai tujuh kepala dan sepuluh tanduk. Di setiap
tanduknya ada satumahkota, dan di setiap kepalanya tertulis nama hinaan
terhadap Allah— setiap nama berbeda. 2Binatang itu mirip dengan macan
tutul. Tetapi kakinya besar sekali seperti kaki beruang, dan mulutnya
seperti mulut singa. Lalu naga yang hebat itumemberikan kuasa dan keku-
atannya sendiri kepada binatang itu, supaya binatang buas itu mewakili
naga itu sebagai raja agung di bumi— bahkan duduk di takhta naga itu.

3 Satu dari kepala binatang itu kelihatannya terkena luka yang sangat
parah sekali dan mematikan, tetapi luka parah itu sudah sembuh. Semua
orang di dunia heran dan kagum, lalu mereka mengikuti dan menaati
binatang itu, karena mereka pikir kesembuhan pada kepalanya itu suatu
* 13:1 binatang buas … Binatang ini menggambarkan roh jahat. Sering kali dalam Firman TUHAN
laut jugamenggambarkan kekuasaan kuasa gelap dalam dunia ini.
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keajaiban. 4 Mereka juga menyembah naga itu, karena dia yang mem-
berikan kuasa untuk memerintah kepada binatang itu, dan juga menyem-
bah binatang itu dengan berkata, “Pasti tidak ada makhluk yang lebih
berkuasa dari binatang itu! Dan sama sekali tidak ada makhluk yang
sanggup berperangmelawan dia!”

5Hal-hal ini terjadi karena binatang itu sudah diberi izin olehAllah untuk
memerintah sebagai raja selama empat puluhduabulan.† Bahkanbinatang
itu diizinkanuntuk terusmemuji dirinya sendiri danmenghinaAllah. 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 mengalahkan umat Allah— yaitu orang-
orang yang sudah dikuduskan-Nya karena Kristus. Bahkan binatang itu
diberi kuasamemerintah setiap negara, bangsa, suku, dan setiap kelompok
pengguna bahasa daerah. 8 Hampir semua orang yang tinggal di bumi
akan menyembah binatang itu— yaitu setiap orang yang namanya tidak
tertulis di dalam Buku Kehidupan Anak Domba sejak dunia diciptakan.
Padahal Anak Domba itulah yang layak disembah, karena Dialah yang
sudahmenyerahkan diri-Nya sebagai kurban penghapus dosa.

9 Oleh karena itu, dengarkanlah— hai setiap kalian yang punya telinga!
Penting sekali setiap kita mengerti kehendak Allah tentang zaman terakhir
ini:
10 “Setiap kita yang ditentukan Allah untuk menjadi tawanan, pasti akan

menjadi tawanan.
Setiap kita yang ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, pasti akan

dibunuh dengan pedang.”
Berarti Allah menghendaki setiap kita yang dikuduskan oleh Allah tetap
bertahan dan setia kepada Kristus dalam penganiayaan!

Seekor binatang dari darat sebagai wakil naga besar
11Lalu 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 mem-
berikan kuasa sepenuhnya kepada binatang yang keluar dari darat itu. Jadi
dengan hak penuh sebagai wakilnya, binatang yang kedua itu memaksa
seluruh penduduk bumi menyembah binatang yang pertama— yaitu bi-
natang yang sudah sembuh dari luka pedang yang mematikan itu. Dan un-
tukmeyakinkanmanusia, binatang keduamengadakanberbagai keajaiban
yang hebat— bahkan menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata
semua orang.
Jadi, oleh karena kemampuan dan kuasa untuk melakukan keajaiban

yang diberikan oleh binatang yang pertama itu, maka binatang kedua itu
menyesatkan hampir semua penduduk bumi. Lalu dia menyuruh mereka
untuk membuat patung berhala dalam bentuk binatang pertama. 15 Lalu
dengan kuasa yang sudah diberikan oleh binatang yang pertama, binatang
keduamenghidupkan patung berhala itu supaya bisa berbicara. Dan ketika
patung itu berbicara, dia memberikan perintah ini, “Siapa saja yang tidak
sujud menyembahku harus dibunuh!” 16 Lalu binatang kedua memaksa
setiap orang untuk menerima tanda penyembah binatang pertama pada
tangan kanannya atau pada dahinya. Setiap orang dipaksa untuk mener-
ima tanda itu— baik orang yang berkedudukan tinggi maupun rendah,
baik orang kaya maupun miskin, baik budak maupun yang bukan budak.
17Artinya siapa saja tidak bolehmembeli ataumenjual apa pun kalau tidak
† 13:5 empat puluh dua bulan Lihat catatan diWhy. 11:2-3.
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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 itu menunjukkan seseorang.‡ Dan angka itu adalah 666.§

14
144.000 umat Allahmenyanyikan lagu baru

1Ketika saya masih terus dalam penglihatan itu, Anak Domba itu berdiri
di Bukit Sion bersama 144.000 orang itu* yang pada dahi mereka tertulis
nama Anak Domba dan nama Bapa-Nya. 2 Kemudian saya mendengar
bunyi musik dari surga, tetapi bunyi itu seperti bunyi air terjun yang
besar atau seperti bunyi guntur yang keras. Atau bunyi itu seperti bunyi
kelompok musik kecapi yang sangat besar yang memainkan kecapinya
secara bersama. 3 Lalu dengan iringan musik itu, 144.000 orang itu
menyanyikan lagu baru 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 AnakDomba
dari bumi. Orang-orang lain tidak diperbolehkan menyanyikan lagu itu.
4-5Karena 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
pernah menipu. Mereka mengikuti Anak Domba itu ke mana saja pun Dia
pergi. Dialahyangsudahmenebusmerekadari antarapendudukbumi. Jadi
144.000orang itulahyangmenjadiumat yang sudahdikhususkanbagiAllah
dan bagi Anak Domba itu.†

Tigamalaikat dan setiap berita yang diumumkannya
6 Lalu saya melihat malaikat lain terbang tinggi di langit sedang turun

membawa berita keselamatan yang selama-lamanya untuk dikabarkan
kepada semua manusia di bumi— kepada setiap negara, bangsa, suku, dan
setiap kelompok pengguna bahasa daerah. 7 Dia berseru-seru, “Pujilah
Allah! Takut dan hormat kepada-Nya! Karena sudah tiba waktunya bagi
Allah untukmenghakimi setiapmanusia. 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
‡ 13:18 seseorang Kata ini juga bisa diterjemahkan ‘manusia’. § 13:18 angka 666 Sebagaimana
angka tujuh dan dua belas sering mempunyai arti simbolis, begitu juga dengan angka enam. Angka
tujuh menunjukkan hal-hal yang lengkap, sempurna, atau ilahi. (Why. 3:1) Sedangkan angka
enam menunjukkan hal-hal yang kurang lengkap, tidak sempurna, duniawi, dan milik kepunyaan
iblis. Juga, karena huruf-huruf bahasa Yunani sering dipakai untuk menunjukkan angka, banyak
penafsir berkata bahwa nama orang yang ditunjukkan adalah Raja Roma bernama Nero— yang
memerintah Roma pada waktu Yohanes dipenjarakan. * 14:1 Bukit Sion … Bukit Sion adalah
bagian Yerusalem yang paling lama dan lokasi RumahAllah. Tentang 144.000 orang, lihatWhy. 7:1-8.
† 14:4-5 umat yang sudah dikhususkan bagi Allah … Secara harfiah, “buah pertama bagi …” atau
“hasil (panen) pertama bagi …” Dalam Perjanjian Lama istilah ini dipakai untuk hasil panen berupa
gandum dan sayur yang diberikan sebagai ucapan syukur kepada Allah. Anak pertama dari hewan
atau anak sulung juga memakai istilah yang sama. Anak pertama dari hewan dikurbankan kepada
Allah, sedangkan binatang lain dipersembahkan untukmenggantikan setiap anak sulung dari orang
Yahudi. (Im. 23:9-14, Ul. 26:1-11.)
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kemarahan Allah karena penduduk kota itu seperti mengajak penduduk
seluruh negara dan bangsa untuk berpesta mabuk dengan air anggur
mereka. Air anggur itu menggambarkan cara mereka melibatkan segala
bangsa untuk hidup mengikuti hawa nafsu percabulan, dan hal itu seperti
meracuni semua bangsa.”

9 Lalu malaikat yang ketiga menyusul malaikat yang kedua itu. Malaikat
ketiga itu juga berseru-seru, “Awas! Siapa yang menyembah binatang
pertama itu serta patungnya dan menerima tanda penyembah pada dahi
atau tangannya, 10 mereka juga akan ikut dihukum dengan minum air
anggur beracun kemarahan Allah seperti penduduk Babel!✡ Air anggur itu
asli— tanpa campuran apa pun. Janganlah seperti mereka! Karena mereka
ditimpa kemarahan Allah tanpa ampun, dan akan disiksa dengan api cam-
pur belerang di hadapan Anak Domba dan paramalaikat surga. 11Asap api
yang menyiksa mereka itu akan naik ke atas selamanya. Begitulah siksaan
yang akan terjadi kepada mereka yang menyembah binatang pertama itu
serta patungnya dan yangmenerima tanda namanya. Mereka disiksa siang
dan malam tanpa henti-henti.” 12 Berarti Allah menghendaki setiap kita
yang dikuduskan-Nya supaya tetap bertahan menaati semua perintah-Nya
dan tetap percaya kepada Kristus!

13 Lalu saya mendengar suara dari surga yang berkata, “Tuliskanlah
pengumuman ini: Mulai sekarang, sungguh berbahagia setiap orang yang
mati dalam keadaan bersatu dengan Tuhan Yesus!”
Dan perkataan itu diaminkan oleh Roh Allah sendiri yang berkata, “Ya,

benar! Hidup mereka akan senang dan mereka akan istirahat dengan
tenang! Mereka tidak akan pernah mengalami kesusahan lagi karena
mengikut Tuhan, dan mereka akan diberi upah karena semua perbuatan
baik mereka.”

Waktunya panen gandum dan anggur di bumi
14 Saya masih terus dalam penglihatan itu, dan saya melihat awan putih.

Dan di atas awan itu duduk seseorang yang kelihatannya seperti Anak
Manusia— yaitu seperti Yesus sendiri!‡ Dia memakai mahkota emas, dan
memegang satu sabit yang tajam. 15 Lalu malaikat lain keluar dari kemah
Allah dan berseru kepada dia yang duduk di atas awan itu, “Ayunkanlah
sabitmupanenlahsemuagandumdibumi! Gandumitusemuasudahmasak
dan sudah tiba saatnya untuk dipanen!” 16 Kemudian dia yang duduk di
atasawan itumengayunkansabitnyadanmemanensemuagandumdibumi
itu.§

17 Lalu malaikat lain keluar dari kemah Allah di surga. Malaikat itu
juga memegang satu sabit yang tajam. 18 Dan dari mezbah yang ada di
kemah Allah itu keluar lagi malaikat lain— yaitu dia yang bertanggung-
jawab atas api mezbah. Dia itu berseru kepada malaikat yang baru keluar
dengan memegang sabit tajam itu, “Ayunkanlah sabitmu yang tajam itu!
Potonglah dan kumpulkanlah semua buah anggur dari bumi, karena se-
muanya sudah masak.” 19 Kemudian malaikat itu mengayunkan sabitnya
danmemotongsemuabuahanggurdaribumi, lalumelemparkansemuanya
ke dalam pemerasan anggur yang sangat besar. Alat pemeras anggur itu
menggambarkan tempat pelaksanaan hukuman sesuai dengan kemarahan
✡ 14:10 Why. 15:7 ‡ 14:14 Anak Manusia … Secara harfiah, “seperti anak manusia.” Tidak
jelas di sini kalau orang ini adalah Yesus sendiri ataumalaikat yangmenggambarkan Yesus. Hampir
semua penafsir berpikir bahwa Yohanes tidak menggunakan perkataan ‘anak manusia’ dengan arti
dasarnya— yaitu ‘manusia biasa’. Lihat catatan di Why. 1:13. § 14:16 memanen semua gandum
… Hal ini menggambarkan ketika semua umat Allah dikumpulkan.
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Allah. 20 Kemudian buah-buah anggur itu diperas di luar kota. Dan darah
manusia mengalir seperti sungai dari pemerasan anggur itu. Dalamnya
kira-kira duameter, danmengalir sampai sejauh tiga ratus kilometer.*

15
Ketujuhmalaikat yangmendatangkan bencana hukuman terakhir

1 Lalu saya melihat keajaiban yang lain di surga yang sangat hebat dan
mengherankan: Sayamelihat tujuhmalaikat yang bertugasmendatangkan
tujuh bencana yang terakhir. Dengan demikian semua hukuman karena
kemarahan Allah sudah selesai.

2 Pertama saya melihat lautan kaca itu yang di hadapan takhta Allah,✡
tetapi kali ini seperti bercampur api. Dan di pinggir lautan kaca itu
berdiri semua orang yang sudahmenang atas binatang pertama itu dengan
patungnya dan angkanya yang menggambarkan namanya. Mereka berdiri
sambil memegang kecapi yang sudah diberikan oleh Allah kepada mereka.
3Danmereka sedangmenyanyikan lagu kemenangan yang dulu diciptakan
oleh Musa— hamba Allah itu. Dengan lagu itu mereka memuji Allah atas
kemenangan yangmereka terima dari Anak Domba,
“Besar dan ajaiblah segala perbuatan-Mu, ya TUHAN Allah Yang Ma-

hakuasa!
Raja segalabangsa, segala sesuatuyangEngkauperbuat adalahadil 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.”
5LalusayamelihatkemahAllahdi surgadanRuangMahakudusyangdulu

pintunya tertutup dengan kain gorden. Dan saya melihat bahwa gorden
itu sedang dalam keadaan terbuka! 6 Kemudian ketujuh malaikat yang
bertugas mendatangkan ketujuh bencana yang terakhir keluar dari situ.
Mereka masing-masing memakai jubah linen yang sangat putih berkilau-
kilauan dan memakai ikat pinggang emas yang lebarnya sampai ke dada.
7Kemudian salah satu dari keempat makhluk hidup itu memberikan tujuh
mangkukemaskepadaketujuhmalaikat itu— satumangkukkepadamereka
masing-masing. Mangkuk-mangkuk itu berisi penuh dengan anggur bera-
cun yang menggambarkan 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

1Kemudian sayamendengar suaradari kemahAllahyangberserukepada
ketujuh malaikat itu, “Pergilah dan tumpahkanlah ketujuh mangkuk yang
berisi air anggur kemarahan Allah itu ke atas bumi.”

* 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 para malaikat. ✡ 15:2
Why. 4:6 ✡ 15:8 Kel. 40:34; 1Raj. 8:10; Yes. 6:4
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2 Malaikat yang pertama pergi menumpahkan isi mangkuknya ke atas
bumi. Maka timbullah bisul-bisul yang parah danmenjijikkan pada semua
orangyangsudahmenerima tandapenyembahbinatangdanpatungnya itu.

3Malaikat yang kedua menumpahkan isi mangkuknya ke atas laut. Ke-
mudian lautmenjadi darahberwarnamerah tua— seperti darahorangmati.
Makamatilah semua yang hidup di dalam laut.

4Malaikat yang ketiga menumpahkan isi mangkuknya ke semua sungai
dan mata air. Lalu semuanya menjadi darah. 5Kemudian saya mendengar
malaikat yang berkuasa atas semua laut, sungai, danmata air berseru,
“Hukuman-hukuman-Mu ini sangat adil,

ya Allah YangMahakudus dan yang satu-satunya—
baik dari sejak dahulumaupun sampai sekarang!

6Karena orang-orang itulah yang sudahmenumpahkan darah
umat-Mu dan darah semua nabi dan utusan-Mu,

dan sekarangEngkauyang sudahmembuatmereka terpaksaminumdarah!
Hukuman itu setimpal dengan perbuatanmereka!”

7Lalu sayamendengar suara dari mezbah emas✡ yang berseru,
“Ya TUHAN— Allah YangMahakuasa,

Engkaumenjatuhkan hukuman dengan adil dan benar!”
8 Malaikat yang keempat menumpahkan isi mangkuknya ke matahari.

Maka keluarlah api dari matahari itu dan menghanguskan manusia.
9 Akibatnya manusia mengalami banyak luka bakar yang sangat parah
dan mengerikan. Lalu mereka menghina Allah, karena mereka menyadari
bahwa semuabencana itu terjadi atas kuasa-Nya. Tetapimereka tetap tidak
mau bertobat dan tidakmaumemuliakan Allah.

10 Malaikat yang kelima menumpahkan isi mangkuknya ke atas takhta
binatang yang pertama itu. Lalu seluruh daerah kekuasaannya menjadi
gelap. Dan orang-orang merasa sangat tersiksa karena ketakutan dan
kesakitan.* 11Maka karena bisul, luka bakar, dan rasa tersiksa itu mereka
semakin menghina Allah di surga. Dan mereka tetap tidak mau bertobat
dari segala kejahatanmereka.

12Malaikat yang keenammenumpahkan isi mangkuknya ke Sungai Efrat
yang besar itu. Lalu air di sungai itu menjadi kering. Hal itu terjadi sesuai
denganrencanaAllah, untukmempersiapkan jalanbagi raja-rajadari timur
yang akan datang memimpin para tentara mereka untuk menyeberangi
sungai itu. 13 Kemudian saya melihat tiga roh jahat yang mirip seperti
katak. Ketiga roh jahat itu masing-masing keluar dari mulut naga itu, dari
mulut binatang pertama, dan dari mulut binatang kedua. (Binatang kedua
itulah yang bekerja sebagai nabi palsu yang menyesatkanmanusia dengan
kuasabinatangpertama itu.) 14Ketiga roh itu adalah setan-setanyangmem-
punyai kuasa untuk mengadakan berbagai keajaiban. Dengan demikian
mereka mengajak raja-raja di seluruh dunia supaya mengumpulkan para
tentaramereka untuk berperang pada hari peperangan yang terakhir yang
sudah ditetapkan Allah Yang Mahakuasa.✡ 15-16 Kemudian ketiga setan itu
mengumpulkan semua raja dunia bersama para tentara mereka di tempat
yang bernama Harmagedon dalam bahasa Ibrani.
Tetapi Roh Kristus berkata, “Dengarlah! Aku datang dengan tiba-tiba

seperti pencuri. Sungguh diberkatilah setiap kalian yang berjaga-jaga
dan yang tidak membuat dirinya ternoda dengan melakukan kejahatan!
Kamulah yang akan dianggap pantas memakai jubah putih, dan dengan

✡ 16:7 Why. 6:9 * 16:10 merasa sangat tersiksa … Secara harfiah, “menggigit lidahnya karena
(menahan) rasa sakit (yang luar biasa sakitnya).” ✡ 16:14 Why. 19:11-15



Wahyu 16:17 773 Wahyu 17:3

demikian kamu tidak merasa malu terhadap umat-Ku karena kamu tidak
mempunyai pakaian surgawi.”†

17 Malaikat yang ketujuh menumpahkan isi mangkuknya ke udara di
bumi. Lalu keluarlah suara dari takhta Allah yang ada di dalam Ruang
Mahakudus itu yang berseru, “Semuanya sudah selesai!” 18Maka terjadilah
kilat, guntur dan bunyi-bunyi gemuruh yang sangat keras, dan gempa bumi
yang hebat. Dari dulu sejak manusia ada di atas bumi, belum pernah
ada gempa bumi yang seperti itu. Dan itulah gempa bumi yang paling
hebat. 19-20 Kota besar yang sering kita sebut Babel‡ binasa dan terbelah
menjadi tiga bagian. Jadi Allah tidak lupa menghukum Babel yang besar
itu karena kemarahan-Nya. Karena kejahatan yang dilakukan oleh raja-
raja dan penduduk kota itu, maka hukuman yang mengerikan menimpa
mereka, dan mereka seperti dipaksa minum anggur beracun dari Allah.
Banyak juga kota di negeri-negeri lain yang binasa karena gempa bumi itu.
Setiap pulauhilang lenyap. Semua gununghancur danmenjadi rata. 21 Juga
hujanes seperti batu-batuyangbesarmasing-masingberatnyaempatpuluh
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
akan menunjukkan kepadamu hukuman yang akan dijatuhkan kepada
pelacur yang terkenal itu— yaitu dia yang duduk di tempat yang banyak
sungai mengalir.* 2Raja-raja di bumi sudah berbuat cabul dengan dia, dan
semua penduduk bumi sudahmenjadi mabuk karena air anggurnya.”†

3Lalu tiba-tiba saya dikuasai Roh Kudus lalumalaikat itumembawa saya
ke suatu padang gurun. Di situ saya melihat seorang perempuan yang
sedang duduk di atas punggung seekor binatang yang berwarna merah.
Pada kulit binatang itu tertulis banyak nama yang semuanya menghina
Allah. Binatang itu juga mempunyai tujuh kepala dan sepuluh tanduk.
† 16:15-16 Ayat 15 Yang diterjemahkan ‘tidak membuat dirinya ternoda’, secara harfiah, “jaga
(supaya tidak kehilangan) jubahnya.” Artinya menunjukkan kekudusan dalam hidup seperti dalam
Why. 3:4. Bagian terakhir, secara lebih harfiah, “supaya tidak berjalan telanjang dan tidakmendapat
malu dalam pandangan (orang lain).” Di zaman Alkitab, kata ‘telanjang’ bisa dipakai kalau tidak
memakai jubah luar tetapi masih ada pakaian dalam. (Contohnya, lihat NET Yes. 20:3.) Yang penting
dari arti ayat ini, ternyata kekudusan hidup kita di dunia akan terlihat di surga melalui pakaian
yang diberikan. ‡ 16:19-20 sering kita sebut Babel Yohanes dan Petrus (1Ptr. 5:13) menggunakan
nama Babel sebagai pengganti nama sebenarnya— yaitu Roma. Nama itu mengingatkan kita ketika
orang Israel dibuang ke negeri Babel. Dulu ibukota Babel juga seperti Roma— yaitu kerajaan yang
sangat kejamdan 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
menggambarkansistempemerintahanglobal yangdenganserakahmempromosikansemuahalyang
membangkitkan hawa nafsu dan selalu memusuhi Allah dan umat-Nya, karena di bawah pimpinan
iblis. † 17:2 kiasan ayat 2 ‘Berbuat cabul dengan’ pelacur itu menggambarkan bahwa sistem
pemerintahan global akan menghasut para pemimpin dunia untuk menyembah berhala. ‘Menjadi
mabuk karena air anggurnya’ menggambarkan orang-orang yang mengikut gaya hidup duniawi
yang penuh hawa nafsu.
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4 Perempuan itu memakai pakaian yang sangat mewah yang berwarna
ungu dan merah. Dia juga dihiasi dengan berbagai hiasan emas, batu
permata, dan mutiara. Dia memegang sebuah mangkuk emas yang penuh
dengan air anggur kenajisan— yaitu ketidaksetiaan kepadaAllah dan segala
macam perbuatan cabul yang menajiskan. 5 Di dahinya tertulis sebuah
nama yangmenggambarkan dirinya yang sebenarnya— yaitu

Aku ibukota Babel yang terbesar—
yaitu ibu dari semua pelacur

dan sumber dari segala kenajisan di bumi.
6Lalu sayamenyadari bahwa perempuan itumabuk karenaminum darah!
Yaitu darah umat yang dikuduskan Allah— yang dibunuh karena mereka
setia dan tidak malu bersaksi tentang Yesus. Maka saya memandangi dia
dengan sangat heran.

7 Tetapi malaikat itu berkata kepada saya, “Kenapa kamu heran? Saya
akan menjelaskan kepadamu rahasia dari yang digambarkan sebagai
pelacur dan binatang yang ditungganginya itu— yang berkepala tujuh dan
bertanduk sepuluh. 8 Binatang itu menggambarkan seseorang yang dulu
pernahhidup di 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 yang mau menjelaskan arti dari hal-hal ini perlu pikiran yang
bijaksana. Ketujuh kepala binatang itu menggambarkan tujuh bukit yang
adalah tempat perempuan itu duduk dan juga menggambarkan tujuh raja
besar. 10 Lima dari raja-raja itu sudah mati. Raja yang keenam sedang
memerintah sekarang. Raja yang ketujuh belum muncul, dan waktu dia
muncul dia akan memerintah tetapi hanya sebentar saja. 11 Nah, seperti
yang saya katakan, binatang yang berwarnamerah itu dulu hidup di dunia,
tetapi sekarang tidak ada lagi. Dulu dia adalah salah satu raja dari ketujuh
raja itu. Tetapi ketika dia hidup kembali, dia akan terhitung sebagai raja
kedelapan. Lalu dia akan dibinasakan ke dalam neraka.

12 “Sepuluh tanduk yang sudah kamu lihat itu juga menggambarkan
sepuluh raja yang akan memerintah atas sepuluh negara, tetapi mereka
belummulai memerintah. Mereka akan menerima kuasa untuk memerin-
tah bersama binatang itu selama waktu yang singkat saja.‡ 13 Kesepuluh
raja itu akan bersepakat untuk menyerahkan segala kuasa dan kekuatan
militer mereka kepada binatang itu. 14Mereka semuanya akan berperang
melawan Anak Domba! Tetapi Anak Domba akan mengalahkan mereka,
karenaDialah Penguasa atas segala penguasa danRaja atas segala raja. Dan
para batalion-Nya adalah umat pilihan-Nya sendiri— yaitu mereka yang
dipanggil-Nya dan yang setia kepada-Nya.”

15 Lalu malaikat itu berkata kepada saya, “Tempat itu di mana banyak
sungai mengalir— yang adalah tempat pelacur itu duduk, menggambarkan
banyak kelompok orang, termasuk semua bangsa, suku, dan kelompok
pengguna bahasa daerah. 16 Kesepuluh tanduk— menggambarkan raja-
raja, dan binatang yang sudah kamu lihat itu akan membenci pelacur
itu. Mereka akan merampas semua harta dan pakaiannya sampai mem-
buat dia telanjang. Mereka akan menangkapnya lalu memakan dag-
ingnya. Dan akhirnya mereka akan membinasakan mayatnya dengan api.
17 Sebenarnya hanya Allah saja yang menggerakkan hati mereka supaya

‡ 17:12 waktu yang singkat saja Secara harfiah, “satu jam.”
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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 itumenggambarkan ibukota terbesar yangmemerintah atas semua
raja di bumi.”

18
Penglihatan tentang Babel yang sudah binasa

1Sesudah itu sayamelihatmalaikat lain turundari surga. Diamempunyai
kekuasaan yang besar dan sinar 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.
Tempatyangdulu ramai sudahmenjadi tempat tinggalburung-burungnajis

yang dibenci olehmanusia.
3Hukuman Allah terhadap kota itu adil,
karena raja-raja di bumi sudah ikut terpengaruh dengan penduduk kota itu

dalam penyembahan berhala.
Di mata Allah, itu seperti dosa percabulan.

Dan hukumAllah itu adil,
karena segala bangsa menjadi kotor dan najis karena meniru gaya
hidup penduduk kota itu yang sesuai dengan hawa nafsu duniawi.

Hal itu seperti segala bangsa menjadi mabuk dengan air anggur yang
diberikan oleh penduduk kota itu.

Akibatnya para pedagang di bumi menjadi kaya karena berjual beli segala
macam barang mewah dengan mereka yang mereka pakai untuk
memuaskan hawa nafsumereka.”✡

Peringatan Allah kepada kita yang hidup pada zaman sekarang
4Kemudian sayamendengar suara Tuhan Yesus dari surga yang berkata,

“Hai umat-Ku, larilah dari kota itu!
Jangan sampai kamu terpengaruh dan ikut berbuat dosa seperti
mereka.

Karena dengan begitu kamu juga akan ikut dihukum bersama mereka
dengan berbagai bencana.

5 Karena dosa penduduk kota itu seperti sudah bertimbun-timbun sampai
setinggi langit!

Jadi Allah siap menghukum mereka setimpal dengan kejahatan
mereka.

6Oh, sudahwaktunya! Biarlahpendudukkota itumenderita sepertimereka
membuat umat-Kumenderita!

Karena mereka sering menyusahkan orang lain, biarlah kesusahan
menimpamereka dua kali lipat!

Karena mereka seperti meracuni bangsa-bangsa lain dengan air anggur
mereka,

jadi sekarang biarlahmerekaminum racun yang lebih keras lagi!
7 Ingatlah caramerekamembesarkan diri merekamasing-masing.

Jadi sekarang biar merekamerasa sangat berputus asa.
Ingatlah hidupmereka begitu mewah,

dan sekarang biar mereka hidup susah dan gelisah.
Ingatlah, mereka berpikir,
✡ 18:3 Why. 17:2
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‘Kita inilah orang yang paling terkemuka di bumi!
Kita tidakmungkin kekurangan!
Kita tidak akan pernah sedih atau berkabung seperti seorang janda
yang tidak punya keluarga lagi.’

8Oleh karena kesombonganmereka itu, biar berbagai bencana datang tiba-
tiba menimpamereka!

Jadipadahari yangsama, biarmerekamengalamikelaparan, kematian,
perkabungan, dan binasa terbakar oleh api!

Karena TUHAN yang mengadili mereka adalah Allah yang kuat dan
berkuasa!”

Ratapan yang akan terjadi ketika ibukota Babel dibinasakan
9Ketika terlihat asap api yang membinasakan kota Babel itu, semua raja

di bumi yang sudah mengikuti penduduk kota itu dalam penyembahan
berhala dan hidup mewah untuk memuaskan hawa nafsu mereka akan
menangis dan berkabung. 10 Raja-raja itu tidak akan berani mendekati
kota itu, karena mereka takut terkena siksaan yang sama. Oleh karena itu
mereka akanmenonton dari jauh denganmeratap,
“Aduh, sungguhmengerikan! Betapahebat bencanayangmenimpa ibukota

yang besar itu!
Kasihan sekali! Karena dulu kota Babel sangat besar dan kuat.

Tetapi dalam satu jam saja hukuman Allah sudahmenimpamereka!”
11Demikian juga para pedagang di bumi akan menangis dan berkabung

karena kota itu, karena pusat pemasaran barang mereka sudah dibi-
nasakan. Jadi mereka akan berkata, “Siapa yang akanmembeli semua ini?

12 Siapa yang akan membeli emas, perak, batu permata, dan mutiara
kami ini?

Dan siapa lagi yang akan membeli kain linen halus, kain ungu, kain
sutera, dan kain kirmizi kami?

Siapa yang akanmembeli berbagai jenis barang dari kayu yang harum
baunya?

Atau barang yang terbuat dari gading, kayu yangmahal, tembaga, besi,
dan batu pualam?

13Tidak ada lagi pembeli untuk barang-barangmewah kita— termasuk
kayumanis, rempah-rempah, wangi-wangian, mur, dan kemenyan.

Siapa lagi yang akan berpesta danmembeli anggur, minyak zaitun, dan
tepung halus?

Tidak ada lagi pengusaha yang perlu gandum, lembu sapi, dan domba.
Raja siapa yang akanmembeli kuda dan kereta kami?
Tidak ada orang kaya yang akanmembeli budak kami!”

(Sungguhmengerikan! Bahkanmanusia jugamereka jual!)
14 Jadi para pedagang itu akanmeratap,

“Oh, sungguh kasihan! Bagi para penduduk Babel, semua barang mahal
yangmereka inginkan sudah lenyap.

Segala kemewahan dan keindahanmereka sudah dibinasakan.
Mereka tidak akanmenemukan barang itu lagi!”

15 Dulu memang para pedagang itu menjadi kaya karena barang-barang
yang mereka pasarkan di sana. Tetapi melihat bencana itu, mereka hanya
akan menonton dari jauh saja, karena mereka takut ditimpa siksaan yang
sama. Denganmenangis dan berkabung 16mereka berkata,
“Aduh, sungguhmengerikan! Betapahebat bencanayangmenimpa ibukota

terbesar itu!
Kasihan sekali! Karena dulu penduduk kota itu setiap hari berpakaian
kain linen halus, kain ungu dan kain kirmizi.
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Dan setiap hari mereka memakai perhiasan emas, batu permata, dan
mutiara.

17Tetapi dalam satu jam saja semua kekayaanmereka sudah dibinasakan!”
Begitu juga setiap pemilik kapal dan nakhoda, semua anak buah kapal,

dan semua yang berdagang lewat laut akan menonton bencana besar itu
dari jauh. 18 Ketika mereka melihat asap yang naik ke atas dari api yang
menghanguskan kota itu, mereka akan berkata, “Tidak pernah ada kota
sebagus ibukota terbesar itu!” 19 Jadi mereka akan berkabung dengan
menghamburkandebuke atas kepalamerekadan sambilmenangismereka
akanmeratap,
“Aduh, sungguhmengerikan! Betapahebat bencanayangmenimpa ibukota

terbesar itu!
Kasihan sekali! Karena kita yang dulu terlibat memasarkan barang
dengan kapal laut menjadi kaya karena kota itu!

Tetapi dalam satu jam saja semuanya sudah dibinasakan!”
20Tetapi ada suara dari surga yang berseru,

“Hai semua penduduk surga, bersukacitalah karena ibukota yang jahat itu
sudah dibinasakan!

Dan para utusan Allah yang bernubuat, para rasul Kristus, dan
semua umat yang dikuduskan melalui Kristus, hendaklah kalian
bersukacita.

Karena Allah sudah menjatuhkan hukuman atas penduduk kota itu setim-
pal dengan kejahatanmereka terhadap kalian.”

Malaikatmenggambarkan kebinasaan Babel
21Lalu satu malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu besar— sebesar

batu gilingan gandum yang diputar dengan tenaga keledai. Lalu malaikat
itu melemparkannya ke dalam laut sambil berkata,
“Dengan cara kekerasan seperti inilah kota Babel yang besar itu akan

dibinasakan—
sampai kota itu tidak akan ditemukan lagi!

22 Suara pemain kecapi, seruling, terompet, dan alat musik lainnya
tidak akan terdengar lagi di sana.

Di sana tidak ada lagi orang yang pintar membuat barang yangmewah.
Bahkan suara batu gilingan gandum tidak akan terdengar lagi di sana.
23Cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di sana.
Suara gembira dari pengantin laki-laki dan perempuan

tidak akan terdengar lagi di sana.
Hukuman ini disebabkan karena pedagang-pedagang di sana menjadi

orang yang terkaya di dunia
karena ilmu sihir mereka yang menyesatkan dan meracuni segala
bangsa.

24Dan di dalam kota itu terdapat darah para nabi, utusan Allah, dan umat
Allah yang lain.

Dan banyak juga pembunuhan yang dilakukan di tempat lain dise-
babkan karena pemerintah ibukota itu.”

19
Sungguh banyak sekali orangmemuji Allah di surga

1 Sesudah itu saya mendengar suara orang-orang yang berseru-seru di
surga yang jumlahnya sangat banyak sekali,
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“Haleluya!* Biarlah segala kemuliaan dan kuasa diberikan kepada Allah
kita

yang sudahmenyelamatkan kita!
2Karena Dia selalu menghakimi dengan adil dan benar.
Jadi sekarang Allah sudahmenghukum ratu pelacur itu

yangmembuatpendudukbumi ternodadenganpenyembahanberhala.
Di mata Allah, hal itu seperti dosa percabulan.

Dan Allah sudah membalas pembunuhan hamba-hamba-Nya kepada
pelacur itu,

karena dia yangmenjadi pelakunya.”
3 Sekali lagi orang banyak itu berseru,

“Haleluya! Asap dari api yang menyiksa pelacur itu akan naik ke atas
sampai selama-lamanya!”

4 Maka kedua puluh empat pemimpin dan keempat makhluk hidup itu
langsung tersungkur menyembah Allah yang duduk di atas takhta itu.
Mereka berseru-seru,
“Amin! Haleluya!”

5Lalu terdengarlah suara dari dekat takhta Allah yang berseru,
“Pujilah Allah kita hai semua hamba Allah!—

yaitu semua yang takut danhormat kepada-Nya, baik yangmempunyai
kedudukan tinggi maupun rendah.”

6 Kemudian saya mendengar suara orang yang sangat banyak itu dan
suara para malaikat. Bunyinya seperti bunyi air terjun yang besar atau
seperti bunyi guntur yang hebat ketikamereka bersorak-sorai,
“Haleluya! Karena sekarang TUHAN Allah kita memerintah dengan nyata!

Terpujilah YangMahakuasa!
7Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai!
Marilah kita memuliakan Allah karena hari pernikahan Dia yang disebut

Anak Domba sudah tiba!
Dan pengantin perempuan-Nya sudahmempersiapkan dirinya.

8Kepada pengantin-Nya sudah diberikan jubah dari kain linen putih yang
sangat bersih danmengkilap.”

Pengantin perempuan-Nya adalah gambaran semua umat Allah yang
dikuduskan lewat pekerjaan Kristus, sedangkan linen putih dan bersih
adalah perbuatan-perbuatan benar yang dilakukan umat Allah.

9 Kemudian malaikat yang menunjukkan semua hal itu kepada saya✡
menyuruh saya, “Tuliskanlah ini: Sungguh diberkati Allah semua orang
yang diundang ke pesta pernikahan Anak Domba!” Lalu dia berkata lagi
kepada saya, “Itulah perkataan yang benar dari Allah!”

10Lalu saya langsung tersungkur untuk menyembahmalaikat itu. Tetapi
dia berkata kepada saya, “Jangan lakukan itu! Saya juga hamba Allah sama
seperti kamu dan saudara-saudarimu seiman— yaitu semua orang yang
setia bersaksi tentang Yesus. Sembahlah Allah! Karena semua orang yang
mengabarkan berita keselamatan tentang Yesus menjalankan pekerjaan
Roh Kudus— sama seperti bernubuat.”

Penglihatan tentang Yesus yang sedang datang sebagai pemimpin perang
11 Kemudian saya melihat surga terbuka dan seekor kuda putih muncul

dengan Orang yang menungganginya. Penunggangnya Dia yang disebut
‘Yang Setia’ dan ‘Yang Benar’, karena Dia selalu adil ketika Dia menghakimi
manusia dan ketika Dia berperang melawan orang-orang yang memusuhi-
Nya. 12 Mata-Nya bersinar seperti nyala api dan Dia memakai banyak

* 19:1 Haleluya Kata ini dari bahasa Ibrani dan berarti “Pujilah Yahweh.” ✡ 19:9 Why. 17:1
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mahkota. Padadahi-Nya tertulis suatunamayang tidakdiketahuioleh siapa
pun selain Dia sendiri. 13Diamemakai jubah yang sudah dicelupkan dalam
darah. Dan Dia mempunyai nama lain— yaitu “Firman Allah.” 14 Dan Dia
disertai oleh para tentara surga. Setiap mereka juga menunggangi kuda
putih, dan jubah mereka juga dari kain linen yang putih dan bersih. 15Dia
yangmemimpinmereka siap berperang dengan kekuatan perkataan-Nya—
yang digambarkan seperti pedang yang kedua sisinya tajam. Dengan keku-
atan itulahDiaakanmengalahkanbangsa-bangsayangmelawan-Nya. Lalu,
ketika Dia memerintah sebagai Raja, Dia akan “menjatuhkan hukuman be-
rat 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, dan kebinasaan
yang dijatuhkan atas mereka digambarkan seperti memeras buah anggur
untuk menghasilkan air anggur. 16 Pada bagian jubah-Nya yang menutupi
paha-Nya tertulis nama lain untuk-Nya— yaitu

“Raja atas segala raja dan Penguasa atas segala penguasa.”
17 Lalu di langit saya melihat malaikat berdiri menginjak matahari den-

gan berseru-seru, “Hai semua burung yang terbang di langit, marilah ke
sini! Datanglah dan makanlah dalam pesta kemenangan yang disediakan
Allah bagi kalian! 18Mari makan daging
para raja, panglima,
dan tentara yang perkasa,
dan daging kuda, dan para penunggang kuda,
dan orang dari seluruh bangsa—
termasuk juga budak dan yang bukan budak,
baik yangmempunyai kedudukan tinggi maupun rendah.”

19Kemudian saya melihat binatang yang pertama itu✡ dan segala raja di
bumi bersamapara tentaramereka yang sudahberkumpul untukmelawan
Penunggang kuda putih itu dan para tentara-Nya. 20Lalu binatang pertama
itu ditangkap dan juga binatang kedua. Dialah yang bekerja sebagai nabi
yang membuat manusia tersesat dengan melakukan berbagai keajaiban
yang diadakan dengan kuasa binatang yang pertama itu. Dengan demikian
dia menipu semua orang yang menerima tanda penyembah yang adalah
lambang nama binatang pertama itu. Jadi kedua binatang itu dilemparkan
hidup-hidup ke dalam lautan api bercampur belerang.✡ 21 Dan Tuhan
yangmenunggangi kuda putih itumembunuh para tentaramereka dengan
kekuatan perkataan-Nya saja. Lalu semua burung kenyang sekali karena
memakan dagingmereka.

20
Kerajaan seribu tahun

1 Lalu saya melihat malaikat turun dari surga memegang kunci pintu
jurang maut dan satu rantai besar di tangannya. 2-3 Lalu malaikat itu
menangkap dan mengikat naga besar itu— yaitu si ular yang kita kenal
dalam cerita taman Eden, yang disebut iblis dan yang bernama Satan. Ke-
mudianmalaikat itumelemparkannaga itu ke dalam jurangmaut. 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 sampaimasa seribu tahun itu berakhir. Sesudah itu
ular itu akan dilepaskan lagi, tetapi hanya sementara saja.
✡ 19:15 Mzm. 2:7-9; Why. 2:27; 12:5 ✡ 19:19 Why. 13–16 ✡ 19:20 Why. 14:10
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4 Kemudian saya melihat banyak takhta, dan orang-orang yang duduk
di takhta-takhta itu adalah mereka yang dianggap pantas menerima kuasa
untuk menghakimi. Saya juga melihat jiwa-jiwa orang yang sudah dipo-
tong kepalanya karena mereka bersaksi tentang Yesus dan memberitakan
Firman Allah. Mereka yang tidak menyembah binatang atau patungnya
itu dan tidak menerima tanda penyembah binatang itu pada dahi atau
tangan mereka. Mereka hidup kembali dan memerintah bersama Kristus
selama seribu tahun. 5 Pada waktu itulah tahap pertama orang-orang mati
dihidupkan kembali, sedangkan orang-orang mati yang lain tidak akan
hidupkembali sebelumberakhirmasa seribu tahun itu. 6Sungguhdiberkati
Allah setiap orang yang turut ambil bagian dalamkehidupan kembali tahap
pertama itu. Mereka sungguh kudus. Dan mereka tidak akan mengalami
hukuman Allah yang disebut dengan ‘kematian yang kedua’.✡ Dan mereka
akan menjadi imam yang melayani Allah dan Kristus, dan mereka akan
memerintah bersama Kristus selama seribu tahun.

Iblis dikalahkan
7 Ketika masa seribu tahun itu sudah berakhir, iblis akan dibebaskan

dari penjara— yaitu jurang maut. 8 Lalu dia akan pergi menipu segala
bangsa ke seluruh dunia— yaitu apa yang digambarkan olehNabi Yehezkiel
sebagai raja Gog dan bangsa Magog.✡ Lalu dia akan kumpulkan mereka
untuk berperangmelawan Allah, dan jumlah tentaramereka digambarkan
seperti banyaknya pasir di pinggir laut. 9 Semua batalion iblis itu akan
datang dari seluruh daerah di bumi untuk mengepung perkemahan umat
Allah— yaitu kota yang dikasihi-Nya. Tetapi api akan turun dari langit dan
menghanguskanmereka.

10Lalu iblis—penipuulung itu, akandilemparkan jugakedalamlautanapi
bercampur belerang— yaitu tempat di mana binatang pertama dan kedua
itu sudah dilemparkan. Di sana mereka akan disiksa siang dan malam
sampai selama-lamanya.

Pengadilan yang terakhir
11 Lalu saya melihat takhta agung yang putih. Dan Dia yang duduk di

atas takhta itu adalah Yang Mahamulia. Dia begitu mulia sehingga ketika
cahaya-Nya bersinar, langit dan bumi tiba-tiba lenyap— seperti cahaya
matahari yang panas melenyapkan awan-awan. 12Kemudian saya melihat
bahwa semuaorangmati yang lainhidupkembali.* Merekaberdiri di hada-
pan takhta itu— baik yang dulumempunyai kedudukan tinggimaupun ren-
dah. Kemudian buku-buku catatan tentang perbuatan mereka dibukakan,
dan satu buku lagi juga dibuka— yaitu Buku Kehidupan. Lalu mereka
dihakimi menurut perbuatan mereka masing-masing sesuai dengan yang
tertulis di dalambuku-buku itu. 13Orang-orang yangmati di laut pun hidup
kembali dan berdiri di takhta pengadilan itu. Semua orang dalam kerajaan
maut pun hidup kembali dan dihakimi sesuai dengan perbuatan mereka
masing-masing. 14-15 Kemudian setiap orang yang namanya tidak tertulis
dalamBukuKehidupan 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!

✡ 20:6 Why. 20:14 ✡ 20:8 Yeh. 38:1–39:29 * 20:12 orangmati yang lain hidup kembali Sesuai
Why. 20:5, ini dapat disebut ‘kehidupan kembali tahap kedua’.
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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.
Keindahannyabisa digambarkan seperti pengantinperempuanyang sudah
berdandan pada waktu pernikahannya dengan pengantin laki-laki.✡

3Kemudian sayamendengar suara dari dekat takhta Allah yang berseru,
“Mulai sekarang Allah akan tinggal bersamamanusia.
Jadi, sekarang Allah sudahmenepati janji-Nya yang Dia sampaikanmelalui

para nabi,
‘Aku sendiri akan tinggal bersama kalian.
Kalian akanmenjadi umat-Ku,
dan Aku akanmenjadi Allah kalian.’✡

4Dia juga berkata, ‘Aku akanmenghapus semua airmatamereka.’✡ Mereka
tidak akan mengalami kematian atau kesakitan lagi dan tidak akan
berkabung atau menangis lagi. Karena cara hidup yang lama sudah
tidak ada lagi.”

5 Dia yang duduk di atas takhta itu berkata, “Lihatlah! Aku sedang
memperbarui segala sesuatu!” KemudianDiaberkata lagi, “Tuliskanlahhal-
hal ini, karena semua peringatan-Ku ini benar dan layak dipercaya.”

6 Lalu Dia yang duduk di atas takhta berkata kepada saya, “Lihatlah!
Semuanya sudah selesai! Aku-lah yang disebut ‘Alfa dan Omega’— yaitu
Allahmu yang satu-satunya dan yang selalu ada, baik sebelum awal mula
penciptaan maupun sesudah semua ciptaan ini lenyap. Bagi siapa yang
haus, marilah! Dengan cuma-cuma Aku akan memberikan kepadanya air
minum— yaitu air dari mata air yangmengalirkan air kehidupan!✡ 7 Setiap
kalianyang tetapsetiakepada-Kudanmenangdalampeperanganrohani ini
akan menerima semua berkat tersebut. Kalian pantas disebut ‘anak-anak-
Ku,’ dan Aku senang disebut ‘Allah kalian.’ 8 Tetapi berkat-berkat tersebut
tidak akan pernah diterima oleh orang-orang yang seperti ini:
penakut, pembunuh, penyembah berhala,
tukang sihir, tukang tipu,
orang yang tidak setia kepada Yesus,
dan orang yang menodai dirinya dengan melakukan percabulan atau

bermacam-macam dosa lain yangmenjijikkan.*
Mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api bercampur belerang.” (Itu-
lah yang disebut “kematian tahap kedua.”)

9Kemudian malaikat itu† datang lagi kepada saya. Dia salah satu dari ke-
tujuh malaikat yang menumpahkan ketujuh mangkuk yang penuh dengan
ketujuh bencana terakhir itu. Dia berkata, “Datanglah ke sini. Saya akan
menunjukkan kepadamupengantin perempuanAnakDomba— yaitu kesat-
uan semua orang percaya yang seolah-olah menikah dengan Dia.”✡ 10Lalu
Roh Kudus menguasai saya lagi dan malaikat itu membawa saya ke atas
sebuah gunung yang sangat besar dan tinggi. Dari situ dia menunjukkan
✡ 21:2 Why. 19:7-8; Ef. 5:27 ✡ 21:3 Yer. 24:7; 30:22; 31:33; 32:38; Zak. 8:8 ✡ 21:4 Yes. 25:8;
Why. 7:17 ✡ 21:6 Yes. 55:1;Why. 22:1 * 21:8 dosa-dosa yang terdaftarUrutandosa-dosa diubah
supaya lebihwajar dan lebihmudahdibacadalambahasa Indonesia. † 21:9 malaikat ituKata-kata
Yohanes juga bisa ditafsirkan bahwa malaikat ini adalah salah satu yang lain dari ketujuh malaikat
tersebut, dan bukan yang disebut dalam Why. 17:1 dan 19:10. ✡ 21:9 Ef. 1:23; 3:10; 5:27; Why.
19:7-8
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kepada sayakotakudus itu—yaituYerusalembaruyangAllah turunkandari
surga. 11 Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan semuanya bersinar
seperti batu permata yang sangat jernih— seperti kristal yang berwarna
hijau campur merah.‡ 12-13 Kota itu mempunyai tembok yang besar dan
tinggi sekali. Dan tembok itu mempunyai dua belas pintu gerbang— tiga
pintu gerbang pada setiap sisinya, tiga pintu di sebelah timur, tiga pintu
di sebelah utara, tiga pintu di sebelah selatan, dan tiga pintu di sebelah
barat. Dan setiap pintu dijaga oleh satu malaikat. Di atas setiap pintu itu
tertulismasing-masing satu namadari nama-nama kedua belas suku Israel.
14 Tembok kota itu mempunyai dua belas batu fondasi. Pada setiap batu
fondasi itu tertulis masing-masing satu nama dari nama-nama kedua belas
rasul Anak Domba.

15Malaikat yang berbicara dengan saya itu memegang tongkat pengukur
yang terbuat dari emas, supaya dia bisa mengukur kota itu— termasuk
keduabelaspintugerbang itudan temboknya. 16Kota ituberbentukkubus—
panjang, lebar, dan tingginya sama. Dan ketikamalaikat itumengukur kota
itu dengan tongkatnya, panjangnya 12.000 stadia. Begitu juga dengan lebar
dan tingginya sama.§ 17Lalu malaikat itu juga mengukur lebar tembok itu,
dan ternyata 144 hasta.* Ukuran-ukuran tersebut sesuai dengan ukuran
yang dipakai oleh para malaikat dan tidak berbeda dengan ukuran yang
dipakai manusia di dunia.

18 Tembok kota itu terbuat dari batu permata yang bening berwarna
hijau campur merah, sedangkan semua bangunan dalam kota itu terbuat
dari emas yang sangat murni— sebening kaca. 19Kedua belas batu fondasi
tembokkota itudihiasi dengan semua jenis batupermata. Sedangkan setiap
batu fondasi itu terdiri dari satu batu yang sangat besar.
Batu fondasi yang pertama terdiri dari satu batu permata hijau campur

merah, yang kedua permata biru tua,
yang ketiga permata hijau muda, yang keempat permata hijau tua, 20 yang

kelima permatamerah, yang keenam permatamerah tua,
yang ketujuh permata kuning, yang kedelapan permata biru campur hijau,
yang kesembilan permata bening, yang kesepuluh permata hijau,
yang kesebelas permata biru, dan yang kedua belas permata ungu.† 21Dan

kedua belas pintu gerbang itu masing-masing terdiri dari satu mu-
tiara yang ajaib. Jalan raya yang di tengah kota itu terbuat dari emas
yang sangat murni sampai cemerlang seperti kaca bening.

22Saya tidakmelihat RumahAllah di dalamkota itu, karena TUHANAllah
YangMahakuasa dan Anak Domba sendirilah yang menjadi seperti Rumah
Allah untuk kota itu. 23 Kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan
untuk meneranginya, karena kemuliaan Allah bersinar seperti matahari.
Dan cahaya Anak Domba seperti lampu menyinari kota itu. 24 Kehidupan
‡ 21:11 hijau campur merah Secara harfiah, Yohanes menulis nama batu permata— yaitu yaspis.
§ 21:16 12.000 stadia…Ukuranharfiahdipakai langsungdalampenerjemahan ini, karenanomor 12
mempunyai arti simbolis, seperti jumlahpintugerbangdanbatu fondasi dalamkota 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 dalambahasa 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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seluruh bangsa akan diterangi oleh cahaya kota itu. Dan ke dalam kota
itu semua raja dunia akan datang dan membawa harta kerajaan mereka
masing-masing sebagai persembahan untuk memuliakan Allah dan Anak
Domba.✡ 25Pintu-pintu gerbang kota itu tidak pernah ditutup, karena tidak
ada lagimalamdi sana. 26Segalamacamkekayaandari seluruhbangsaakan
dibawa ke dalam kota itu untuk memuliakan dan menghormati Allah dan
Anak Domba. 27 Tetapi barang-barang yang najis sama sekali tidak akan
dibawa masuk ke dalam kota itu. Siapa yang membuat dirinya ternoda
dengan dosa besar tidak diperbolehkan masuk, begitu juga dengan semua
penipu. Hanya orang yang namanya tertulis di dalam Buku Kehidupan
Anak Domba itu yang bisa masuk ke dalam kota itu.

22
1 Kemudian malaikat itu menunjukkan sungai yang mengalirkan air

kehidupan✡ kepada saya. Sungai itu mengalir dari takhta Allah dan takhta
Anak Domba itu, dan jernih sekali— seperti kristal. 2 Sungai itu mengalir
di tengah-tengah jalan raya yang ada di tengah kota itu. Dan pohon-pohon
kehidupan✡ ada di kedua pinggir sungai itu. Pohon-pohon itu berbuah
setiap bulan— dua belas kali setahun. Dan orang dari segala bangsa akan
memakai daun pohon itu untukmenyembuhkan penyakit mereka.

3Didalamkota itu, tidakakanpernahadaorangataubarangyangdikutuk
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
dahimereka. 5Di kota itu tidak akan ada lagimalamhari, danmereka tidak
perlu lagi cahaya lampu atau cahaya matahari. Karena Allah sendirilah
yang akan menjadi terang bagi mereka. Dan mereka akan memerintah
sebagai raja bersama-Nya sampai selama-lamanya.

6 Lalu malaikat itu berkata kepada saya, “Semua yang kamu dengar
dan lihat hari ini benar dan layak dipercaya. Hanya TUHAN Allah saja
yangmemberi kemampuan kepada para utusan-Nya untuk bernubuat, dan
Dialahyangsudahmengutus sayauntukmenunjukkankepadaparahamba-
Nya apa yang harus segera terjadi.”

7 Kristus Yesus berkata kepada kita, “Dengarlah! Aku segera datang.
Sungguhdiberkati Allah semuaorangyangmenaati semuaperingatanyang
tertulis dalam kitab nubuatan ini.”

8 Seperti yang saya sudah ceritakan tentang malaikat itu yang sudah
memperlihatkan dan memberitahukan semua hal itu kepada saya, saya
(Yohanes)— yang sudah menulis tentang seluruh penglihatan dalam buku
ini, pernah tersungkur hendak menyembah malaikat itu. 9 Tetapi dia
berkata kepada saya, “Janganlahberbuat seperti itu! Saya jugahambaAllah
sama seperti kamu dan saudara-saudarimu para utusan Allah, dan sama
seperti semuaorangyangmenaati seluruhperingatanyangadadalamkitab
ini. Sembahlah Allah!”†
✡ 21:24 Yes. 60:3 ✡ 22:1 Yeh. 47:1; Zak. 14:8; Why. 21:6 ✡ 22:2 Kej. 2:9; 3:22; Why.
2:7 ✡ 22:3 Kej. 3:14-19; Zak. 14:11 * 22:3 Kedua takhta … Secara harfiah, “takhta (tunggal).”
Lihat catatan tentang metafora ‘duduk bersama di takhta-Nya’ dalamWah. 3:21. † 22:9 Ayat 8-9
Sesuai dengan catatan diWhy. 21:9, ayat 8-9 ini juga bisa ditafsirkan bahwa ini bukanmalaikat yang
disebutkan dalamWhy. 17:1 dan 19:10. Kalaumemakai tafsiran itu, ayat ini juga bisa diterjemahkan
bahwa Yohanes mengulangi tersungkur di hadapan malaikat yang lain itu. Yang pasti, Roh Kudus
menghendaki supaya kita mengerti bahwa kita tidak boleh menyembah malaikat mana pun. Lihat
Kol. 2:18-19 dan Ibr. 1:4-14.



Wahyu 22:10 784 Wahyu 22:20

10 Kemudian dia berkata lagi kepada saya, “Jangan merahasiakan
nubuatan-nubuatan yang tertulis di dalam buku ini, karena waktu untuk
semua hal itu terjadi sudah dekat. 11 Jadi karena sisa waktunya sangat
singkat, siapa yang melakukan yang jahat, teruskanlah melakukan yang
jahat. Dan siapa yang membiarkan dirinya ternoda, teruskanlah hidup
menurut hawa nafsunya. Tetapi siapa yang hidup benar, teruslah hidup
benar! Dan siapa yang dikuduskan oleh Kristus, teruslah hidup kudus!”

12 Dan Kristus sendiri mengajak kita, “Dengarlah! Aku datang segera.
Aku akanmembawa 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 pen-
ciptaan maupun sesudah semua ciptaan ini lenyap. 14 Sungguh diberkati
Allah semua orang yang membasuh jubah mereka dengan darah Anak
Domba!‡ Dengan demikian mereka menerima hak untuk makan buah
dari pohon-pohon kehidupan itu, dan mereka diperbolehkan masuk ke
dalamkotakudus itumelalui pintu-pintugerbangnya. 15Tetapi orang-orang
yang digambarkan seperti anjing tidak akan diperbolehkan masuk— yaitu
mereka yangmembuat dirinya ternodamenuruti hawanafsunya. Jadi yang
tidak diperbolehkanmasuk ke dalam kota suci itu adalah
tukang-tukang sihir, orang-orang yang berbuat cabul,
para pembunuh, para penyembah berhala,
dan semua orang yang sukamenipu.

16 “Akulah Yesus, yang sudah mengutus malaikat-Ku untuk bersaksi ten-
tang semuanya itu kepada jemaat-jemaat itu. Akulah si Keturunan Daud
dan Pemimpin seluruh keturunannya.§ Aku-lah yang digambarkan seperti
bintang fajar yang bersinar terang di timur.”

17Dan Roh Kudus dan pengantin perempuan Anak Domba tersebut— yaitu
seluruh kesatuan jemaat Kristus, berkata “Ya, Kristus, datanglah
segera!”

Dan biarlah semua orang yangmendengarkannya juga berseru, “Ya Tuhan,
mari datanglah!”

Tetapi sebelum Kristus datang, siapa yang haus, biarlah dia datang
kepada Kristus!

Siapa yang hendakminum air kehidupan, terimalah itu dari Yesus!
Karena Diamemberikan air itu sebagai hadiah.

18 Saya (Yohanes) memberi peringatan ini kepada semua orang yang
mendengar nubuatan-nubuatan yang saya tulis dalam buku ini:
Siapa yang menambahkan sesuatu kepada buku ini, Allah akan menam-
bahkan hukuman yang berat kepadanya— yaitu dia harus mengalami
bencana-bencana yang tertulis di dalam buku ini. 19 Dan siapa yang
mengurangi sesuatu dari nubuatan-nubuatan yang ada dalam buku ini,
Allah akan mencabut haknya untuk menikmati berbagai berkat yang
tertulis dalambuku ini. Jadi dia tidakdiperbolehkanmasukkedalamkota
kudus-Nya ataumakan buah dari pohon-pohon kehidupan.
20 Ingatlah! Yesus— yang selalu layak dipercaya, berkata, “Aku datang

segera.”
Amin! Datanglah Tuhan Yesus!

‡ 22:14 dengan darah … Supaya jelas, caranya jubah mereka dibasuh diambil dari Why. 7:14.
§ 22:16 Keturunan Daud Nabi-nabi sudah bernubuat bahwa Raja Penyelamat akan datang dari
keturunan Raja Daud. Oleh karena itu, sebelum Yesus datang semua orang Yahudi menyebut Raja
Penyelamat dengan perkataan “Keturunan Daud.” Lihat Yes. 29:18-19; 35:4-6; 42:6-7; Mrk. 10:47.
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21Doa saya, Penguasa kita Kristus Yesus akan selalu baik hati kepada kita
masing-masing. AMIN!
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