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Matius
Salasilah Isa al-Masih

1 Inilah salasilah Isa al-Masih, keturunan Daud, keturunan Ibrahim.
2 Ibrahim beroleh anak yang dinamai Ishak,

Ishak beroleh Yakub,
dan Yakub beroleh Yudah serta
saudara-saudaranya.

3Yudah beroleh Peres dan Zerah daripada isterinya Tamar,
Peres beroleh Hezron, dan Hezron
beroleh Ram.

4Ram beroleh Aminadab,
Aminadab beroleh Nahason,
dan Nahason beroleh Salmon.

5 Salmon beroleh Boas daripada
isterinya Rahab,
Boas beroleh Obed daripada
isterinya Rut,
dan Obed beroleh Isai,

6dan Isai beroleh Raja Daud.

Raja Daud beroleh Sulaiman daripada isteri Uria.
7 Sulaiman beroleh Rehabeam,

Rehabeam beroleh Abia,
dan Abia beroleh Asa.
8Asa beroleh Yosafat,
Yosafat beroleh Yoram,
dan Yoram beroleh Uzia.
9Uzia beroleh Yotam,
Yotam beroleh Ahaz,
dan Ahaz beroleh Hizkia.
10Hizkia berolehManasye,
Manasye beroleh Amon,
dan Amon beroleh Yosia.
11Yosia beroleh Yoyakhin dan
saudara-saudaranya sekitar masamereka
dibawa sebagai tawanan di Babel.

12 Seterusnya, Yoyakhin beroleh Sealtiel,
dan Sealtiel beroleh Zerubabel.

13Zerubabel beroleh Abihud,
Abihud beroleh Elyakim,
dan Elyakim beroleh Azur.
14Azur beroleh Zadok,
Zadok beroleh Akhim,
dan Akhim beroleh Eliud.
15Eliud beroleh Eleazar,
Eleazar berolehMatan,
danMatan beroleh Yakub.

16Maka Yakub beroleh Yusuf, suamiMaryam,Maryamlah yangmelahirkan
Isa yang dipanggil al-Masih.
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17Dengan demikian, ada empat belas keturunan dari Ibrahim hingga ke
Daud; empat belas keturunan dari Daud hingga ke masa pembuangan di
Babel; dan empat belas keturunan dari masa itu hingga kelahiran al-Masih.

Kelahiran al-Masih
18 Inilah kisah kelahiran Isa al-Masih: Ibu-Nya, Maryam bertunang den-

gan Yusuf, tetapi sebelum perkahwinan mereka dilangsungkan, Maryam
mengandung melalui kuasa Roh Suci. 19 Yusuf, seorang yang takwa dan
berakhlak, tidak mahu memalukan Maryam di mata masyarakat. Dia
berniat memutuskan pertunanganmereka secara diam-diam.

20Dia memikirkan hal itu sehalus-halusnya. Suatu malam dia bermimpi
malaikat Tuhan memperlihatkan diri kepadanya lalu berkata, ‘Hai Yusuf
keturunan Daud! Janganlah takut mengambil Maryam sebagai isterimu.
Dia mengandung melalui kuasa Roh Suci. 21 Maryam akan melahirkan
seorang anak lelaki. Namakanlah anak itu Isa. Dia akan menyelamatkan
umat-Nya daripada dosamereka.’

22 Segala ini terjadi supaya berlakulah firman Tuhan melalui nabi-Nya:
23 ‘Seorang anak dara akan mengandung, dan melahirkan seorang anak
lelaki, maka Anak itu akan dipanggil Immanuel’ bererti, ‘Allah menyertai
kita’ dalam bahasa Ibrani.

24 Apabila Yusuf terjaga, dia pun mematuhi apa yang disampaikan oleh
malaikat Tuhan itu lalu berkahwin dengan Maryam. 25 Tetapi Yusuf tidak
menyentuhMaryamsebagai isterinyahinggalahMaryammelahirkanAnak
itu. Yusuf menamai Anak itu Isa.

2
Ahli ilmu bintang dari Timur

1 Isa dilahirkan di Baitlahim, Yudea, semasa pemerintahan Raja Herodes.
Tidak lama kemudian datanglah beberapa orang ahli ilmu bintang dari
Timur ke Baitulmaqdis. 2Mereka bertanya, ‘Di manakah Anak yang baru
lahir, yang akan menjadi Raja orang Yahudi? Kami melihat bintang-Nya
muncul di Timur, dan kami datang hendakmenyembah-Nya.’

3Apabila mendengar perkara itu, Raja Herodes berasa risau, begitu juga
semua penduduk Baitulmaqdis. 4 Raja Herodes memanggil semua ketua
imamdan guru Taurat berhimpun lalu bertanya, ‘Raja yang dijanjikan oleh
Allah itu, di manakah tempat lahirnya?’ 5Merekamenjawab, ‘Di Baitlahim,
Yudea. Seorang nabi telah bernubuat tentangnya:

6 ‘Hai Baitlahim di Yudea,
Kau bukanlah yang terkecil antara kota utama Yudea,
kerana daripadamu akanmuncul seorang Pemimpin
yang akanmemimpin umat-Ku Israel.’

7 Setelah itu Raja Herodes berjumpa secara rahsia dengan ahli-ahli ilmu
bintang itu danmendapat tahu daripadamereka dengan tepat bila bintang
itu terbit. 8 Raja Herodes menyuruh ahli-ahli ilmu bintang pergi ke Bait-
lahim dengan perintah demikian: ‘Pergilah dan carilah Anak itu sedaya
upaya. Apabila kamu menjumpai-Nya beritahulah aku, supaya aku juga
dapat pergi menyembah-Nya.’

9 Mereka pun pergi. Di pertengahan jalan, mereka melihat bintang
yang telah muncul di Timur dahulu kini mendahului mereka dan berhenti
di atas tempat Anak itu. 10 Sungguh gembira mereka apabila melihat
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bintang itu. 11Mereka masuk ke situ dan melihat Anak itu dengan ibu-Nya
Maryam. Mereka pun sujudmenyembahAnak itu, lalumempersembahkan
emas, dupa dan mur kepada-Nya. 12Allah memberikan peringatan kepada
mereka melalui mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Oleh itu
mereka pun pulang ke negeri merekamengikut jalan lain.

Hijrah keMesir
13 Selepas itu malaikat Tuhan menampakkan diri dalam mimpi kepada

Yusuf lalu berkata, ‘Herodes akan mengeluarkan perintah supaya mencari
dan membunuh Anak itu. Bangunlah. Bawalah Anak itu dan ibu-Nya ke
Mesir. Tinggallah di situ hingga Aku berfirman kepadamu.’

14Yusufpunbangun. Padamalamitu jugadiamembawaAnak itudan ibu-
Nya keMesir. 15Mereka tinggal di situ hingga kematian Raja Herodes. Maka
berlakulah firman Tuhan menerusi nabi-Nya: ‘Aku memanggil Putera-Ku
keluar dari Mesir.’

16 Setelah Raja Herodes sedar dirinya ditipu oleh ahli-ahli ilmu bintang
dari Timur itu, dia pun marah lalu mengeluarkan perintah untuk mem-
bunuhsemuaanak lelaki yangberusiadua tahunkebawahdiBaitlahimdan
kawasan yang berdekatan. Usia itu berdasarkanmaklumat yang diberikan
oleh ahli-ahli ilmu bintang tentang masa bintang itu mula-mula muncul.
17Oleh yang demikian berlakulah apa yang dinubuatkan oleh Yeremia:

18 ‘Satu suara terdengar di Ramah,
rintih ratap dan perkabungan.

Rahel meratapi anak-anaknya,
tidakmungkin dilipur hatinya,
keranamereka tiada lagi.’
Pulang dariMesir

19 Selepas kematian Herodes, malaikat Tuhan menampakkan diri dalam
mimpi kepada Yusuf di Mesir. 20 Kata malaikat itu, ‘Bangunlah. Bawalah
Anak itu dan ibu-Nya ke tanah Israel, kerana orang yang hendak meragut
nyawa Anak itu telahmati.’

21 Yusuf pun bangun lalu membawa Anak itu dan ibu-Nya ke tanah
Israel. 22 Tetapi apabila mendengar bahawa Arkelaus telah naik takhta
menggantikan bapanya Herodes di Yudea, Yusuf pun takut pergi ke sana.
Setelah mendapat peringatan daripada Allah dalam mimpi, dia pun pergi
ke Galilea. 23Diamenetap di kota yang bernamaNasaret. Dengan demikian
berlakulah apa yang dikatakan oleh para nabi: ‘Dia akan dipanggil Orang
Nasaret.’

3
1 Pada masa itu Yahya Pengimad menyampaikan berita ini di gurun di

Yudea. 2Dia berseru, ‘Bertaubatlah, kerana kerajaan syurga hampir tiba!’
3Yahyalah yang dimaksudkan dalam nubuat Nabi Yasyaya:

‘Suara seorang berseru di gurun:
“Sediakanlah jalan untuk Tuhan,

luruskan jalan untuk-Nya.” ’

4 Pakaian Yahya diperbuat daripada bulu unta dan tali pinggangnya
daripada kulit. Makanannya belalang dan madu gurun. 5 Orang dari
Baitulmaqdis, seluruh Yudea dan segenap kawasan sekitar Sungai Yordan
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datang mendapatkan Yahya. 6Mereka mengaku dosa lalu diimadkan oleh
Yahya di Sungai Yordan.

7 Ramai orang Farisi dan Saduki datang untuk diimadkan. Apabila
melihat mereka, Yahya berkata, ‘Hai orang durjana! Siapakah yang mem-
beritahumubahawa kamudapatmelepaskan diri daripada hukumanAllah
kelak? 8 Buktikanlah dengan perbuatan bahawa kamu telah bertaubat.
9 Jangan sangka kamu dapat melepaskan diri daripada hukuman dengan
berkata, “Ibrahim moyang kami.” Ketahuilah, Allah berkuasa menjadikan
batu-batu ini anak cucu Ibrahim! 10Kapak sudah tersedia untukmenebang
pokokhinggakeakarumbinya. Setiappokokyang tidakmenghasilkanbuah
yang baik akan ditebang dan dihumbankan ke dalam api.

11 ‘Aku mengimadkanmu dengan air untuk menunjukkan bahawa kamu
telah bertaubat. Tetapi Dia yang datang selepasku akan mengimadkanmu
dengan Roh Suci dan api; Dia lebih berkuasa daripadaku; membawakan
kasut-Nya pun aku tidak layak. 12 Tangan-Nya memegang nyiru untuk
menampi. Dia akanmengumpulkan gandumyang bersih di dalam jelapang
danmembakar sekam di dalam api yang tidakmungkin padam.’

Isa diimadkan
13 Ketika itu Isa meninggalkan Galilea lalu pergi ke Sungai Yordan. Di

situDia berjumpadenganYahya danmeminta diimadkan olehnya. 14Yahya
cuba menolak dengan berkata, ‘Sepatutnya Engkau yang mengimadkanku.
Ini Engkau pula datang kepadaku!’

15 Tetapi Isa menjawab, ‘Biarkanlah demikian untuk sekarang, kerana
dengannya kita akanmenunaikan segala kebenaran.’ Yahya pun patuh.

16 Setelah diimadkan, Isa keluar dari air dengan segera. Lalu terbukalah
langit dan dia melihat Roh Allah turun seperti burung merpati ke atas-
Nya. 17 Kemudian kedengaran suara Allah berfirman, ‘Inilah Putera-Ku
yang Kukasihi dan dengan-Nya Aku berkenan.’

4
Godaan di padang gurun

1 Setelah itu Isa dibawa oleh Roh ke gurun untuk digoda Iblis. 2 Isa
berpuasa empat puluh hari empat puluh malam. Dia menanggung kela-
paran. 3 Iblis datang kepada-Nya lalu berkata, ‘Jika Engkau Putera Allah,
perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti.’

4 Isa menjawab, ‘Telah tersurat: “Manusia hidup bukan dengan roti saja
tetapi dengan setiap firman Allah.” ’

5 Selepas itu Iblis membawa Isa ke kota suci Baitulmaqdis dan
meletakkan-Nya di puncak rumah ibadat. 6 Iblis berkata kepada Isa, ‘Jika
Engkau Putera Allah, terjunlah, kerana telah tersurat:

“Allah akanmemerintahkan
malaikat-malaikat-Nya

menjaga-Mu danmereka akan
menatang-Mu

supaya kaki-Mu tidak terhantuk batu.” ’

7 Isamenjawab, ‘Tetapi telah tersurat: “Janganlah engkaumendugaAllah,
Tuhanmu.” ’
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8 Iblis membawa pula Isa ke atas gunung yang amat tinggi lalu menun-
jukkan semua kerajaan di dunia dan kekayaannya. 9Kata Iblis kepada Isa,
‘Semua ini akan kuberikan kepada-Mu jika Engkau sujudmenyembahku.’

10 Jawab Isa, ‘Nyah engkau, Iblis. Telah tersurat: “Hendaklah engkau
menyembah Allah, Tuhanmu dan kepada-Nya saja engkau beribadat.” ’

11 Iblis punmeninggalkan Isa dan paramalaikat datangmelayani-Nya.
Isamula pelayanan di Galilea

12Apabilamendengar bahawaYahya telah dipenjarakan, Isa pun pergi ke
Galilea. 13Dia tidak tinggal di Nasaret tetapi di Kapernaum, sebuah kota di
pinggir laut Galilea di kawasan Zebulon dan Naftali. 14 Dengan demikian
berlakulah nubuat Nabi Yasyaya:

15 ‘Tanah Zebulon, tanah Naftali,
di pinggir laut, seberang Sungai Yordan,
Galilea, tanah bangsa-bangsa asing.

16Bangsa yang hidup dalam kegelapan
telahmelihat cahaya gemilang.
Bagi mereka yang di bawah
bayanganmaut,
Cahaya telah bersinar!’

17 Isa pun mula menyampaikan perkhabaran-Nya, ‘Bertaubatlah, kerana
kerajaan syurga hampir tiba!’

Pengikut Isa yang pertama
18 Sedang Isa berjalan di pinggir laut Galilea, Dia terpandang dua orang

nelayan iaitu Simon, yang juga dipanggil Petrus, dan adiknya Andreas,
sedang menjala ikan. 19 Isa berkata kepada mereka, ‘Ikutlah Aku. Aku
akanmengajarmumenjalamanusiamenjadi pengikut-Ku.’ 20Dengan serta-
merta mereka dua beradik meninggalkan jala mereka lalu mengikut Isa.

21 Isa meneruskan perjalanan. Dia ternampak dua beradik lagi, Yakobus
dan Yahya bersama bapa mereka Zebedeus, sedang mengemaskan jala di
dalam perahu. Isa memanggil dua beradik itu. 22 Seketika itu juga mereka
meninggalkan perahu dan bapamereka lalu mengikut Isa.

Isamenyembuhkan orang sakit
23 Isa menjelajahi seluruh wilayah Galilea. Dia mengajar di saumaah

dan menyampaikan berita baik bahawa kerajaan Allah hampir tiba. Dia
menyembuhkan semua jenis penyakit dan kesakitan di antara mereka.
24 Berita tentang Isa tersebar di seluruh Siria. Maka, ramailah orang yang
menanggung pelbagai penyakit dan penderitaan, orang yang dirasuk roh
iblis, yang mengidap penyakit gila babi, dan yang lumpuh, dibawa kepada-
Nya dan disembuhkan oleh-Nya. 25Ramai sekali orang mengikut-Nya: dari
Dekapolis (bermaksud Sepuluh Kota), dari Baitulmaqdis, dari Yudea, dan
dari kawasan di seberang Yordan.

5
Yang diberkati

1Ketika Isamelihat orang ramai itu, Diapunmendaki keatas sebuahbukit
lalu duduk. Kemudian datanglah para pengikut-Nya kepada-Nya. 2Dia pun
mulamengajar mereka:
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3 ‘Diberkatilahmereka yang terasa kelemahan rohani,
kerana kerajaan syurga untukmereka.

4Diberkatilahmereka yang bersedih,
keranamereka akan terhibur.

5Diberkatilahmereka yang lemah lembut,
keranamereka akanmewarisi bumi ini.

6Diberkatilahmereka yang
dahagakan kebenaran,
keranamereka akan dipuaskan.

7Diberkatilahmereka yang berpengasihan,
keranamereka akan dikasihani juga.

8Diberkatilahmereka yang suci hati,
keranamereka akanmelihat Allah.

9Diberkatilahmereka yang
mendamaikanmanusia,
keranamereka akan dipanggil
anak-anak Allah.’

10Diberkatilahmereka yang dianiaya
keranamenegakkan kebenaran,
kerana kerajaan syurga untukmereka.

11 ‘Diberkatilah kamu apabila orang menghina, menganiaya dan mem-
fitnahmu kerana mengikut-Ku. 12 Bersukacita dan bergembiralah, kerana
ganjaran besar telah disediakan untukmu di syurga. Begitu jugalah para
nabi zaman dahulu dianiaya.

Garam dan cahaya
13 ‘Kamu ialah garambumi ini. Jika garammenjadi tawar, tidakmungkin-

lah masin semula. Tidaklah berguna lagi, hanya layak dibuang dan dipijak
orang.

14 ‘Kamu ialah cahaya dunia ini. Kota di atas bukit tidak mungkin
tersembunyi. 15 Tiada siapa memasang pelita lalu menyorokkannya di
bawah bekas; tentu diameletakkannya di atas kaki pelita untukmenerangi
seisi rumah. 16 Biarlah cahayamu juga bersinar di hadapan orang ramai,
supayamerekamelihat perbuatanmu yang baik lalu memuji Bapamu yang
di syurga.

Isa dan hukumTaurat
17 ‘Jangan sangka Aku datang untuk menghapuskan Taurat dan ajaran

nabi-nabi. Aku datang bukan untuk menghapuskan tetapi untuk me-
nunaikan segala-galanya. 18 Ingatlah: Selagi ada langit dan bumi, satu titik
atau huruf yang terkecil pun tidak akan hapus daripada Taurat sebelum
semuanya ternyata berlaku. 19Dengan demikian, jika seseorangmelanggar
hukum yang terkecil pun dan mengajar orang lain melanggarnya, dia
akan tergolong antara mereka yang paling rendah dalam kerajaan syurga.
Sebaliknya, jika seseorangmematuhi Taurat danmengajar orang lain turut
patuh, dia akan menjadi orang yang mulia dalam kerajaan syurga. 20Oleh
itu ingatlah: Untuk memasuki kerajaan syurga, kamu mestilah melak-
sanakan kehendak Allah lebih daripada guru Taurat dan orang Farisi.

21 ‘Kamu telah mendengar ajaran daripada nenek moyang kita:
“Jangan membunuh. Sesiapa yang membunuh orang akan dihakimi.”
22 Tetapi sekarang Aku berkata kepadamu: Sesiapa yang marah terhadap
saudaranya akandihakimi. Sesiapa yangmencaci saudaranya akandibawa



Matius 5:23 7 Matius 5:44

ke hadapan Majlis Agama. Dan sesiapa yang memanggil saudaranya
“bodoh” akan dihumbankan ke dalam api neraka.

23 ‘Oleh itu, jika kamu sedang meletakkan persembahan kepada Allah di
atas mazbah lalu teringat bahawa saudaramu bersanggit hati denganmu,
24 tinggalkanlah persembahanmu, berdamai dahulu dengan saudaramu,
kemudian barulah buat persembahanmu.

25 ‘Berdamailah dengan orang yang hendakmendakwamu di mahkamah
sewaktu kamu masih dalam perjalanan ke situ. Jika tidak, dia akan meny-
erahkanmu kepada hakim, kemudian hakim menyerahkanmu kepada pe-
gawai berkenaan, yang akan memenjarakanmu. 26 Sudah pasti kamu akan
meringkuk di dalam penjara hingga kamumenjelaskan semua bayaran.

Berzina
27 ‘Kamu telahmendengarajaran ini: “Janganberzina.” 28Tetapi sekarang

Aku berkata kepadamu: Sesiapa yang memandang seorang wanita dengan
berahi, telah berzina dengannya dalam hati. 29 Jika mata kananmumenye-
babkan kamu berdosa, cungkil dan buangkan mata itu. Lebih baik kamu
kehilangan satu bahagian tubuhmudaripada seluruh tubuhmu terhumban
ke dalam neraka. 30 Jika tangan kananmu menyebabkan kamu berdosa,
potong dan buangkan tangan itu. Lebih baik kamu kehilangan sebelah
tanganmu daripada seluruh tubuhmumasuk ke dalam neraka.

Perceraian
31 ‘Adaajarandemikian: “Sesiapamenceraikan isterinyahendaklahmem-

berinya surat cerai.” 32 Tetapi sekarang Aku berkata kepadamu: Sesiapa
menceraikan isterinya kecuali kerana zina, orang itumenyebabkanwanita
tersebut berzina jika berkahwin lagi; dan sesiapa yang berkahwin dengan
wanita yang diceraikan itu berzina juga.

Membuat sumpah
33 ‘Kamu telah mendengar ajaran kepada nenek moyang kita: “Jangan

melanggar sumpah. Tunaikan sumpahmu kepada Tuhan.” 34 Tetapi
sekarang Aku berkata kepadamu: Janganlah bersumpah demi langit, ker-
ana langit itu takhta Allah. 35 Jangan bersumpah demi bumi, kerana bumi
ini alas kaki-Nya. Atau demi Baitulmaqdis, kerana itu kota Raja Agung
iaitu Allah. 36 Demi kepalamu pun jangan, kerana kamu tidak berkuasa
memutihkan ataumenghitamkan rambutmuwalau sehelai. 37Katakan saja
“Ya” atau “Tidak” dan kotakan kata itu. Yang lebih daripada itu datang
daripada si durjana.

Mata diganti mata
38 ‘Kamu telah mendengar ajaran begini: “Mata diganti dengan mata,

gigi diganti dengan gigi.” 39 Tetapi sekarang Aku berkata kepadamu: Jan-
ganlah membalas dendam terhadap orang yang berbuat jahat kepadamu.
Malah jika seseorang menampar pipi kananmu, palinglah pipi kirimu juga
terhadapnya. 40 Jika seseorang hendak mendakwamu untuk mendapatkan
bajumu, berikanlah jubahmu juga. 41 Jika sesiapamemaksamu berjalan se-
batu dengannya, pergilah dua batu bersamanya. 42 Jika seseorangmeminta
sesuatudaripadamu,berikanlah. Jika seseoranghendakmeminjamsesuatu
daripadamu, usahlah berpaling daripadanya.

Mengasihi musuhmu
43 ‘Kamu telah mendengar ajaran berikut: “Kasihilah sahabatmu dan

bencilah musuhmu.” 44 Tetapi sekarang Aku berkata kepadamu: Kasihilah
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musuhmu dan doakan orang yang menganiayamu. 45 Dengan demikian
kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di syurga; kerana Allah mener-
bitkan matahari yang dicipta-Nya untuk orang yang benar dan orang yang
mungkar. Dia menurunkan hujan untuk orang yang taat mahupun yang
ingkar akan kehendak-Nya. 46 Jika kamuhanyamengasihi orang yangmen-
gasihimu, layakkah kamu mendapat ganjaran daripada Allah? Bukankah
pemungut cukai pun berbuat demikian? 47 Jika kamu hanya beramah
mesra dengan saudara-saudara selingkungan, apakah kelebihanmu dari-
pada orang lain? Orang yang tidak mengenal Allah pun melakukannya.
48Hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu di syurga.

6
Bersedekah kepada orangmiskin

1 ‘Ingatlah: Jangan buat kerja amal di muka umum supaya dilihat orang;
kamu tidak akanmendapat ganjaran daripada Bapamu yang di syurga.

2 ‘Oleh itu, ketika kamu bersedekah kepada orang miskin, jangan heboh-
hebohkan seperti orang munafik di saumaah dan di jalan raya, supaya
dipuji orang. Orang begitu sudahpunmendapat ganjaranmereka. 3Apabila
kamu bersedekah kepada orangmiskin, jangan sampai tangan kirimu tahu
apa yang dilakukan oleh tangan kananmu. 4 Jangan siapapun menge-
tahuinya. Bapamu yang melihat amalmu yang tersembunyi itu akan mem-
berikan ganjaran kepadamu.

Doa
5 ‘Apabila kamu berdoa, janganlah seperti orang munafik. Mereka

berdoa sambil berdiri di saumaah dan di simpang jalan supaya dilihat
orang. Mereka itu sudahpun mendapatkan ganjaran mereka. 6 Tetapi
kamu,masuklah ke dalambilik, tutup pintu dan berdoalah kepada Bapamu
yang tidak dapat dilihat dengan mata. Dia mengetahui apa yang kamu
lakukan secara tersembunyi dan akan memberikan ganjaran kepadamu.
7 Ketika berdoa, jangan curah-curahkan kata-kata yang tidak bermakna,
seperti orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka Allah akan
mengabulkanpermintaanmereka kerana doamereka itu panjang. 8 Jangan
berbuat seperti mereka. Bapamu tahu apa yang kamu perlukan sebelum
kamumemohonnya.

9 ‘Berdoalah demikian:

“Ya Bapa kami yang di syurga,
Sucilah Nama-Mu.

10Datanglah kerajaan-Mu.
Terlaksanalah kehendak-Mu
di bumi sebagaimana di syurga.

11Berilahmakanan kami untuk hari ini.
12Ampunkanlah kesalahan kami

sebagaimana kamimengampuni
mereka yang bersalah terhadap kami.

13 Janganlah biarkan kami tergoda,
Selamatkanlah kami daripada si durjana.

Engkaulah yang memiliki kerajaan, kekuasaan dan kemuliaan selama-
lamanya. Amin.”

14 ‘Jika kamumengampuni orang yang bersalah kepadamu, Bapamuyang
di syurgaakanmengampunkankesalahanmu juga. 15Tetapi jikakamutidak
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mengampunkan kesalahan orang, Bapamu yang di syurga juga tidak akan
mengampunkan kesalahanmu.

Berpuasa
16 ‘Apabila kamu berpuasa, jangan tunjukkan muka lesu seperti orang

munafik. Mereka memperlihatkan wajah menderita supaya semua orang
tahu mereka berpuasa. Mereka ini sudahpun mendapat ganjaran mereka.
17Ketika berpuasa, basuhlahmuka dan sikatlah rambutmu 18 supaya orang
tidak tahu kamu berpuasa. Biarlah puasamu hanya diketahui oleh Bapamu
yang tidak dapat dilihat denganmata. Bapamumelihat perbuatanmu yang
tersembunyi itu danmemberikan ganjaran kepadamu.

Harta di syurga
19 ‘Jangan kumpulkan harta di dunia, kerana di sini gegat dan karat

merosakkannya serta pencuri memecah masuk untuk mencurinya.
20 Kumpulkan harta di syurga, kerana di situ gegat dan karat tidak dapat
merosakkannya serta pencuri tidak memecah masuk untuk mencurinya.
21Kerana di mana hartamu terkumpul, di situlah hatimu tertumpu.

22 ‘Mata ialah pelita tubuh. Jika matamu terang, seluruh tubuhmu
dipenuhi cahaya. 23Tetapi jikamatamu kabur, seluruh tubuhmu gelap. Jika
cahaya di dalam tubuhmu menjadi gelap, maka gelap-gelitalah keadaan-
nya!

24 ‘Seorang hamba tidak mungkin mengabdi diri kepada dua orang tuan.
Dia akanmembenci yang seorang danmengasihi yang lain; atau akan setia
kepada yang seorang dan mencela yang lain. Demikianlah, kamu tidak
dapat menjadi hamba Allah dan juga hamba kekayaan.

Jangan runsing
25 ‘Oleh itu, janganlah runsing tentang hidupmu, tentang apa yang kamu

makan atau minum, atau tentang tubuhmu, dan tentang apa yang akan
kamupakai untukmenutupnya. Bukankah hidup lebih daripadamakanan,
dan tubuh lebih daripada pakaian? 26Lihatlah burung di udara, yang tidak
menyemai, menuai atau menyimpan hasil di jelapang; namun Bapamu
yang di syurga memberinya makan. Bukankah kamu lebih bernilai dari-
pada burung? 27 Siapakah di kalanganmu yang dapat melanjutkan usianya
sedikit pun dengan bersikap runsing?

28 ‘Jadi, mengapakah kamu runsing tentang pakaian? Lihatlah bunga
bakung di padang, yang tidak bekerja atau bertenun. 29 Tetapi Raja Su-
laiman dengan segala kehebatannya pun tidak berpakaian seindah bunga
itu. 30 Jika Allah menghiasi rumput di padang, yang wujud hari ini dan
esoknya dibakar di dapur, tidakkah Allah akan memberimu pakaian?
Sungguh tipis kepercayaanmu kepada-Nya! 31 Jangan runsing tentang
makanan,minumanataupakaianmu. 32Kerunsingan inidialamiolehorang
yang tidak mengenal Allah. Bapamu yang di syurga tahu bahawa kamu
memerlukan semua itu. 33 Utamakanlah kerajaan Allah dan laksanakan
kebenaran-Nya; Allah akan memberikan semua itu kepadamu. 34Oleh itu,
jangan runsing tentang hari esok, kerana hari esok akan runsing tentang
hal-halnya sendiri. Setiap hari sudah cukup dengan kesusahan sehari.

7
Menghakimi orang lain
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1 ‘Jangan hakimi orang lain, supaya kamu tidak dihakimi. 2Kerana seba-
gaimana kamumenghakimi orang, demikian jugalah kamu akan dihakimi.
Ukuran yang kamugunakanuntukmenghakimi orang lain akandigunakan
Allah untukmenghakimi kamu.

3 ‘Mengapakah kamu perhatikan selumbar di mata saudaramu, sedan-
gkan kayu balak di matamu sendiri tidak kamu sedari? 4 Bagaimanakah
kamu dapat berkata kepada saudaramu, ‘Biarlah aku keluarkan selum-
bar dari mata saudara,’ sedangkan kayu balak terpampang di matamu
sendiri? 5 Hai munafik! Keluarkanlah dahulu kayu balak dari matamu,
barulah penglihatanmu terang untuk mengeluarkan selumbar dari mata
saudaramu.

6 ‘Jangan berikan sesuatu yang suci kepada anjing, atau mutiara kepada
babi, nanti dipijak-pijaknya lalu berpalingmenyerangmu.

Nasihat supaya berdoa
7 ‘Mintalah, dan kamu akan menerimanya; carilah, dan kamu akan men-

dapatnya; ketuklah pintu, dan pintu akan dibuka untukmu. 8 Setiap orang
yangmeminta akanmenerima, setiap orang yangmencari akanmendapat;
dan setiap orang yangmengetuk, pintu akan dibuka untuknya.

9 ‘Bapamanakah akanmemberikan batu kepada anaknya yang meminta
roti? 10 Bapa manakah akan memberikan ular kepada anaknya yang
meminta ikan? 11Kamu yang berdosa pun tahu memberikan sesuatu yang
baik kepada anakmu. Lebih-lebih lagi Bapamu yang di syurga: Dia akan
memberikan sesuatu yang baik kepada mereka yang meminta daripada-
Nya. 12 Apa yang kamu mahu orang lakukan kepadamu, lakukan kepada
mereka, kerana inilah ajaran Taurat dan nabi-nabi.

Memilih jalan yang betul
13 ‘Masuklah melalui pintu yang sempit, kerana pintu gerbang dan

jalan ke neraka itu lebar dan luas, maka ramai orang yang memilihnya.
14 Sebaliknya pintu dan jalan ke hidup kekal itu sempit dan sukar. Hanya
segelintir orang yangmenjumpainya.

Pokok dan buahnya
15 ‘Berjaga-jagalah tentang nabi palsu yang datang kepadamu dengan

pakaian domba tetapi sebenarnya serigala ganas. 16Kamu akan mengenal
mereka daripada hasil perbuatan mereka. Pernahkah orang memetik
buah anggur dari rimbunan berduri? Atau pernahkah buah ara dipetik
dari semak berduri? 17 Pokok yang subur menghasilkan buah yang baik
manakala pokok yang tidak subur menghasilkan buah yang tidak baik.
18 Pokok yang subur tidak mungkin menghasilkan buah yang tidak baik
dan pokok yang tidak subur tidak mungkin menghasilkan buah yang baik.
19 Setiap pokok yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang
dan dibakar. 20 Demikianlah kamu akan mengenal orang daripada hasil
perbuatanmereka.

21 ‘Tidak semua orang yang memanggil-Ku, “Junjungan kami, Jun-
jungan kami,” akan memasuki kerajaan syurga, tetapi hanya mereka
yang melaksanakan kehendak Bapa-Ku yang di syurga. 22 Pada hari
itu ramai orang akan berkata kepada-Ku, “Junjungan kami, Junjungan
kami, bukankah kami telah menyampaikan perkhabaran Allah dengan
nama-Mu? Bukankah kami telah menghalau roh-roh iblis serta banyak
melakukan mukjizat dengan nama-Mu?” 23 Tetapi aku akan menjawab,
“Aku tidakmengenalmu. Pergilah dari sini, hai kamu yangmungkar.”
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Dua jenis asas
24 ‘Sesiapa yang mendengar dan menurut kata-kata-Ku ini ibarat orang

bijak yang membina rumah di atas batu. 25 Hujan mencurah, banjir me-
limpah dan angin kencang melanda, tetapi rumah itu tidak runtuh kerana
berasaskan batu. 26 Sesiapa yang mendengar tetapi tidak menurut kata-
kata-Ku ini ibarat orang bodoh yangmembina rumah di atas pasir. 27Hujan
mencurah, banjir melimpah dan angin kencang melanda, lalu runtuhlah
rumah itu, punah ranap!’

28Setelah selesai Isamenyampaikan kata-kata itu, orang ramai itu kagum
akan cara Dia mengajar. 29 Isa mengajar secara berwibawa, tidak seperti
guru Taurat mereka.

8
Seorang yangmengidap penyakit kusta

1 Isa turun dari bukit itu dan ramai orang mengikut-Nya. 2 Seorang yang
mengidap penyakit kusta datang bersujud di hadapan-Nya sambil berkata,
‘Tuan, sekiranya Tuanmahu, Tuan dapat menyembuhkanku.’

3 Isamenghulurkan tangan-Nyadanmenyentuhorang itu sambil berkata,
‘Aku rela. Sembuhlah!’ Pada saat itu juga penyakitnya hilang. 4 Lalu Isa
berkata kepadanya, ‘Dengarlah, jangan beritahu sesiapa tentang perkara
ini. Pergilah dan tunjukkan dirimu kepada seorang imam. Selepas itu
persembahkan korban sebagaimana diperintahkan oleh Musa, sebagai
kesaksian kepadamereka.’

Iman seorang ketua tentera
5 Ketika Isa sampai di Kapernaum, seorang ketua tentera Rom

menjumpai-Nya dan merayu kepada-Nya: 6 ‘Junjungan, hambaku sakit
di rumah, terlantar di katil tidak dapat bergerak, dan amat derita.’

7 Isa menjawab, ‘Baiklah, Aku akan pergi menyembuhkannya.’
8Tetapi ketua tentera ituberkata, ‘Usahlah Junjungandatangke rumahku.

Aku tidak layak menyambut Junjungan sebagai tamu. Perintahkanlah
sahaja, tentu dia akan sembuh. 9 Aku juga di bawah perintah pegawai
atasan tentera, dan ada askar di bawah tanganku. Apabila aku menyuruh
seorang askar, “Pergi!” dia pun pergi. Apabila aku menyuruh askar lain,
“Mari!” dia pun datang. Apabila aku menyuruh hambaku, “Buat ini!” dia
melakukannya.’

10 Isa terkagum mendengarnya lalu berkata kepada orang ramai yang
mengikut-Nya, ‘Belum pernah Kutemui orang yang demikian teguh iman-
nya, walau di Israel pun. 11 Ketahuilah! Ramai orang akan datang dari
timur dan barat lalu dudukmenikmati jamuanbersama Ibrahim, Ishak dan
Yakub dalam kerajaan syurga. 12 Sebaliknya anak-anak kerajaan itu akan
dihumbankan ke dalam kegelapan di luar; di sana akan terdapat ratapan
dan kertakan gigi.’

13 Lalu Isa berkata kepada ketua tentera itu, ‘Pulanglah! Apa yang kamu
percayai itu akan terjadi.’ Pada ketika itu juga sembuhlah hamba ketua
tentera itu.

Isamenyembuhkan ramai orang
14 Isa pergi ke rumah Petrus. Dia melihat ibu mertua Petrus terbaring

di katil kerana demam. 15 Apabila Isa menyentuh tangannya, serta-merta
demamnya hilang. Dia pun bangun, danmelayan Isa.
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16 Setelah hari petang, ramai orang yang dirasuk roh iblis dibawakan
kepada Isa. Isamenghalau roh-roh iblis itu dengan sepatah kata sahaja. Dia
jugamenyembuhkan semua yang sakit. 17 Isa melakukan semua itu supaya
terjadilah apa yang dikatakan oleh Nabi Yasyaya:

‘Dialah yangmembawa kelemahan kita
danmenanggung penyakit kita.’

Mengikut Isa
18 Apabila Isa melihat orang ramai di sekeliling-Nya, dia pun menyuruh

para pengikut-Nya pergi ke seberang laut itu. 19 Seorang guru Taurat
mendapatkan Isa lalu berkata, ‘Tuan Guru, aku sanggup mengikut-Mu ke
mana-mana saja.’

20 Isa menjawab, ‘Musang ada lubangnya dan burung ada sarangnya,
tetapi Putera Insan tidak ada tempat untuk berehat.’

21 Seorang pengikut lain berkata, ‘Junjungan, izinkanlah aku pulang
dahulu untukmenguburkan jenazah bapaku.’

22 Tetapi Isa menjawab, ‘Ikutlah Aku. Biarlah orang mati menguburkan
orangmati mereka.’

Isamenenangkan badai
23 Isa menaiki sebuah perahu, dan diikut oleh pengikut-pengikut-Nya.

24 Tiba-tiba badai melanda dan ombak mengganas sehingga perahu
dipenuhi air. Ketika itu Isa sedang tidur. 25 Para pengikut Isa datang
membangunkan-Nya. Mereka berkata, ‘Ya Junjungan, selamatkan nyawa
kami semua daripadamaut!’

26 Isa menjawab, ‘Mengapakah kamu takut? Begitu tipis kepercayaanmu
kepada-Ku!’ Dia pun bangun memarahi angin dan ombak itu. Serta-merta
semuanya tenang sekali.

27 Para pengikut Isa tercengang lalu berkata, ‘Angin dan ombak pun
mengikut perintah-Nya. Siapakah sebenarnya Dia ini?’

Isamenghalau roh iblis
28 Setelah tiba di seberang, di daerah Gadara, Isa didekati oleh dua orang

yang dirasuk roh iblis. Mereka keluar dari gua kubur. Kedua-duanya begitu
ganas sehingga orang tidak berani lalu di situ. 29 Apabila mereka melihat
Isa, mereka berseru, ‘Apakah yang akan Kaulakukan kepada kami, hai
Putera Allah? Adakah Engkau hendak menghukum kami sebelum sampai
masanya?’

30Ada sekawanbabi sedangmakan agak jauhdari situ. 31Roh-roh iblis itu
merayu kepada Isa, ‘Jika Engkau hendak menyuruh kami keluar, suruhlah
kamimasuk ke dalam tubuh babi sekawan itu.’

32Dan Isamemerintahroh-roh itu, ‘Pergilah’. Makaroh-roh itupunkeluar
lalu memasuki babi-babi itu. Seluruh kawanan babi itu pun lari ke pinggir
jurang laut lalu terjun dan mati lemas. 33 Penjaga-penjaga babi itu lari ke
bandar lalumenceritakanhal itu serta apa yang telah terjadi kepada kedua-
dua orang yang dirasuk roh iblis itu. 34 Seluruh penduduk bandar itu pun
datang berjumpa dengan Isa danmemohon-Nya pergi dari situ.

9
Orang lumpuh disembuhkan
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1 Isamenaiki sebuah perahu lalu ke seberang, dan sampai di bandar tem-
pat Dia tinggal. 2 Beberapa orang membawa kepada-Nya seorang lumpuh
yang terbaring di atas tikar. Ketika Isa menyedari betapa teguhnya iman
mereka, Dia berkata kepada orang lumpuh itu, ‘Tegapkan hatimu, anak-Ku!
Dosamu telah diampunkan.’

3SebilanganguruTauratdi situberfikirdalamhati, ‘Orang inimengkufuri
Allah!’

4 Isa tahu apa yang difikirkan oleh mereka itu lalu Dia berkata, ‘Men-
gapa kamu fikirkan perkara sejahat itu? 5 Manakah yang lebih mudah
dikatakan, “Dosamu telahdiampunkan,” atau “Bangundanberjalan?” 6Aku
akan membuktikan kepadamu bahawa di bumi ini Putera Insan berkuasa
mengampunkan dosa.’ Kemudian Isa berkata kepada orang lumpuh itu,
‘Bangun, angkat tikarmu dan pulanglah.’ 7Orang lumpuh itu pun bangun
lalupulangke rumahnya. 8Melihat kejadian itu, orangdi situ ketakutandan
memuji Allah yang memberikan kuasa yang sedemikian besarnya kepada
manusia.

Matius dipanggil mengikut Isa
9 Isa meninggalkan tempat itu. Dalam perjalanan Dia melihat seorang

pemungut cukai bernamaMatius sedangdudukdi tempatmemungut cukai.
Isa berkata, ‘Ikutlah Aku’. Lalu Matius berdiri danmengikut-Nya.

10Ketika Isa sedang makan di rumah Matius, ramai pemungut cukai dan
orang berdosa makan bersama Isa dan para pengikut-Nya. 11 Beberapa
orang Farisi yang melihat perkara itu bertanya kepada para pengikut
Isa, ‘Mengapa gurumu makan bersama pemungut cukai dan orang yang
berdosa?’

12 Isa terdengar pertanyaan mereka lalu menjawab, ‘Orang sihat tidak
memerlukan tabib; hanya orang sakit yang memerlukannya. 13 Kajilah
erti ayat ini: “Aku menghendaki belas kasihan, bukan binatang korban.”
Itulah maka Aku datang bukan untuk memanggil orang benar tetapi orang
berdosa.’

Perkara tentang puasa
14 Selepas itu para pengikut Yahya Pengimad mendapatkan Isa lalu

bertanya, ‘Mengapakah kami dan orang Farisi sering berpuasa tetapi para
pengikut-Mu tidak berpuasa?’

15 Isa menjawab, ‘Pada hematmu, patutkah tetamu di jamuan perkah-
winan bersedih semasa pengantin lelaki masih bersama mereka? Tentu
tidak. Namun akan tiba masanya pengantin lelaki itu diambil daripada
mereka. Ketika itulahmereka akan berpuasa.

16 ‘Tiada siapa akan menampal pakaian lama dengan perca kain baru,
kerana tampalan itu akan mengecut dan menyebabkan koyak yang lebih
besar. 17Begitu juga, tiada siapa akanmenuangkan air anggur yang baru ke
dalam bekas kulit yang lama, kerana bekas itu akan pecah dan air anggur
itu akan terbuang. Air anggur yang baru patut dituangkan ke dalam bekas
kulit yang baru juga supaya kedua-duanya selamat.’

Isamelakukanmukjizat
18 Sedang Isa berkata-kata dengan para pengikut Yahya Pengimad, seo-

rang ketua saumaah bersujud di hadapan-Nya lalu berkata, ‘Anak perem-
puanku baru meninggal dunia. Datanglah, letakkan tangan-Mu di atasnya
supaya dia hidup kembali.’ 19 Isa pun bangun lalu pergi bersamanya,
diiringi oleh para pengikut-Nya.
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20 Ketika itu, ada seorang wanita yang telah mengidap penyakit pen-
darahan selama dua belas tahun. Dia mendekati Isa dari belakang lalu
menyentuh hujung jubah-Nya. 21 Fikir wanita itu dalam hatinya, ‘Apabila
kusentuh jubah-Nya, pasti aku akan sembuh.’

22 Isa menoleh dan melihatnya lalu berkata kepadanya, ‘Tetapkanlah
hatimu, anak-Ku! Kerana imanmu kamu sembuh.’ Serta-merta wanita itu
sembuh.

23Apabila Isa sampai di rumah ketua itu, Dia nampak para pemain serul-
ing dan semua orang di situ kelam-kabut. 24Dia berkata, ‘Keluarlah kamu
semua! Anak ini bukan mati, cuma tidur.’ Mereka mula mentertawakan-
Nya. 25 Tetapi setelah mereka keluar, Isa masuk ke bilik anak perempuan
itu dan memegang tangannya lalu anak itu bangun. 26Khabar ini tersebar
ke seluruh daerah itu.

Isamenyembuhkan orang buta
27 Ketika Isa meninggalkan tempat itu, dua orang buta mengikut-Nya

sambil berseru, ‘Hai Anak Daud, kasihanilah kami!’
28Ketika Isa masuk ke rumah, kedua-dua orang buta itu mendekati-Nya.

Isa bertanya, ‘Percayakah kamu bahawa Aku dapat menyembuhkanmu?’
‘Percaya, Junjungan!’ jawabmereka.
29 Isa pun menyentuh mata mereka sambil berkata, ‘Kerana imanmu,

terjadilah seperti apa yang kamu inginkan!’ 30 Pada ketika itu juga mereka
menjadi celik. Isa berpesan kepada mereka bersungguh-sungguh, ‘Jangan
ceritakan hal ini kepada siapapun.’ 31 Tetapi mereka pergi menyebarkan
khabar tentang Isa ke seluruh daerah itu.

Isamenyembuhkan seorang bisu
32 Selepas itu, seorang yang bisu kerana dirasuk roh iblis dibawa kepada

Isa. 33 Isa menghalau roh iblis itu dan serta-merta orang itu mula berkata-
kata. Semua yangmelihatnya tercengang lalu berkata, ‘Belumpernah kami
lihat hal begini di Israel!’

34 Tetapi orang Farisi berkata, ‘Ketua roh iblis telah memberi Isa kuasa
untukmenghalau roh-roh iblis.’

Belas kasihan Isa terhadap orang
35Demikianlah Isa berjalan, dari bandar ke bandar, dari pekan ke pekan.

Diamengajar di saumaah danmenyampaikan berita baik tentang kerajaan
Allah. Dia menyembuhkan orang daripada pelbagai penyakit. 36 Apabila
melihat orang yang ramai itu, Isa berasa kasihan kerana mereka bimbang
dan tidak berdaya, ibarat sekawan domba tanpa gembala. 37 Kata Isa
kepada para pengikut-Nya, ‘Tuaian banyak sekali tetapi penuai hanya
segelintir. 38 Berdoalah kepada Tuan punya tuaian itu supaya menghantar
pekerja untukmenuai.’

10
Isamengutus dua belas rasul

1 Isa memanggil dua belas orang pengikut-Nya lalu memberi mereka
kuasa untuk menghalau roh-roh durjana dan menyembuhkan pelbagai
penyakit dan kesakitan.

2Dua belas orang itu ialah: Simon yang dipanggil Petrus, dan saudaranya
Andreas; Yakobus dan saudaranya Yahya, iaitu anak-anak Zebedeus;
3 Filipus dan Bartolomeus; Tomas, dan Matius yang dahulunya pemungut
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cukai; Yakobus anak Alfeus, dan Tadius; 4 Simon orang Patriot, dan Yudas
Iskariot yangmengkhianati Isa.

5 Isa mengutus dua belas orang rasul itu dengan petunjuk demikian:
‘Janganlahpergi kedaerahbangsa-bangsaasingataukekotaorangSamaria.
6 Pergilah kepada domba-domba sesat antara bani Israel. 7 Pergilah dan
khabarkanlah bahawa kerajaan syurga sudah dekat. 8 Sembuhkanlah
orang yang sakit, hidupkan orang yang mati; ubati orang yang berpenyakit
kusta dan halaukan roh-roh iblis. Sebagaimana pemberian dilimpahkan
kepadamu, limpahkanlah pemberian. 9 Janganlah bawa wang emas, perak
mahupun tembaga. 10 Jangan bawa bekas untuk menerima sedekah, atau
ganti pakaian, atau kasut, atau tongkat dalam perjalananmu. Seorang
pekerja layakmenerima apa yang diperlukannya.

11 ‘Apabila kamu sampai di suatu bandar atau pekan, carilah seorang
yang rela menyambutmu. Menetaplah di rumahnya hingga kamu beredar
dari tempat itu. 12Ketika kamu masuk ke rumah itu, berilah salam. 13 Jika
penghuni di rumah itu layak, biarlah salam sejahteramumerestui mereka.
Jika tidak, biarlah salammu itu kembali kepadamu. 14 Sekiranya sesuatu
rumah atau bandar enggan menyambutmu atau mendengar kata-katamu,
tinggalkanlah tempat itudankebaskanlahdebunyadaripada tapakkakimu.
15 Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu: pada hari penghakiman itu,
hukuman atas Sodom dan Gomora lebih ringan daripada atas bandar itu.
16Dengarlah: Aku mengutusmu seperti domba ke tengah-tengah sekawan
serigala. Hendaklah kamu bijak seperti ular dan tulus seperti merpati.

17 ‘Berhati-hatilah, kerana kamu akan ditangkap lalu diseret ke
mahkamah, danakandisebatdi saumaahmereka. 18Kerana-Ku, kamuakan
dibawa ke hadapan penguasa dan raja sebagai saksi kepada mereka dan
kepada bangsa yang tidak mengenal Allah. 19 Ketika dihakimi, janganlah
runsing tentang apa yangharus kamukatakan ataubagaimanakamuharus
mengatakannya. Apabila sampai saatnya, kamu akan diberitahu apa yang
harus kamu katakan. 20 Bukanlah kata-katamu sendiri yang akan kamu
ucapkan, tetapi kata-kata Roh Bapamu yang dituturkanmelaluimu.

21 ‘Saudara akan berlaku khianat terhadap saudara, bapa terhadap anak,
dan anak terhadap bapa, lalu menyerahkannya untuk dibunuh. 22 Setiap
orang akan membencimu kerana nama-Ku. Tetapi sesiapa yang bertahan
hingga akhir akan diselamatkan. 23 Apabila kamu dianiaya di sesuatu
bandar, larilah ke bandar lain. Ketahuilah, Putera Insan akan datang
semula sebelum kamu sempat menyampaikan ajaran-Ku di semua bandar
di tanah Israel.

24 ‘Tiada murid yang melebihi gurunya; tiada hamba yang melebihi
tuannya. 25Murid haruslah berpuas hati menjadi seperti gurunya; hamba
haruslah berpuas hatimenjadi seperti tuannya. Jika ketua keluarga dipang-
gil Beelzebul, betapa lagi ahli-ahli keluarganya!

26 ‘Jangan takut akan manusia. Segala yang tersembunyi akan diny-
atakan; setiap rahsia akan didedahkan. 27Apa yang Kukatakan kepadamu
secara sulit, sampaikanlah kepada orang ramai. Apa yang dibisikkan di
telingamu, umumkanlah merata-rata. 28 Jangan takut akan mereka yang
hanya dapat membunuh jasad tetapi tidak berkuasa memusnahkan jiwa.
Takutilah Allah yang berkuasa memusnahkan jasad dan jiwa di dalam
neraka. 29 Bukankah dua ekor burung pipit dibeli dengan harga satu sen?
Namun tidak seekor pun jatuh ke tanah tanpa izin Bapamu. 30 Setiap helai
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rambut di kepalamu pun dihitung. 31Oleh itu, usahlah takut. Di sisi Allah,
kamu lebih berharga daripada burung pipit!

32 ‘Sesiapamengakui-Ku di hadapan orang ramai, akan Kuakui di hadirat
Bapa-Ku di syurga. 33 Sebaliknya, sesiapa yang menyangkal-Ku di hadapan
orang ramai, akan Kusangkal di hadirat Bapa-Ku di syurga.

34 ‘Jangan sangka Aku datang untuk membawa damai ke dunia. Aku
datang bukan untuk membawa damai ke dunia melainkan pedang.
35Dengan kedatangan-Ku,

“anak lelaki melawan bapanya,
anak perempuanmelawan ibunya,
danmenantu perempuanmelawan

ibumertuanya.
36Ahli keluarganya sendiri akan
menjadi musuhnya.”

37 ‘Sesiapa yang lebih mengasihi bapa atau ibunya daripada-Ku, tidak
layak menjadi pengikut-Ku. Begitu juga, sesiapa yang lebih mengasihi
anaknya daripada-Ku, tidak layak menjadi pengikut-Ku. 38 Sesiapa yang
enggan memikul salibnya dan mengikut-Ku, tidak layak menjadi pengikut-
Ku. 39 Sesiapa yang mempertahankan hidupnya akan kehilangannya, dan
sesiapa yang kehilangan hidupnya keranamenjadi pengikut-Ku akanmen-
dapat hidup kekal.

40 ‘Sesiapa yang menyambutmu, menyambut-Ku juga, dan sesiapa yang
menyambut-Ku menyambut Dia yang mengutus-Ku. 41 Sesiapa yang
menyambut seorang pesuruh Allah kerana dia pesuruh Allah, akanmener-
ima ganjaran seorang pesuruh Allah. Sesiapa yang menyambut seorang
yang benar kerana dia seorang yang benar, akan menerima ganjaran seo-
rang yang benar. 42 Ingatlah: Sesiapa yang memberi minum walau hanya
air sejuk kepada seorang pengikut-Ku yang paling rendah pun kerana dia
pengikut-Ku, akanmenerima ganjaran.’

11
Isa dan Yahya Pengimad

1 Setelah Isa memberi petunjuk kepada dua belas orang pengikut-Nya
itu, Dia meninggalkan tempat itu lalu pergi mengajar dan menyampaikan
perkhabaran daripada Allah di bandar-bandar berhampiran.

2 Yahya Pengimad yang meringkuk di penjara mendengar tentang apa
yang dilakukan oleh al-Masih. Yahya pun menyuruh beberapa orang
pengikutnya untuk pergi berjumpa Isa. 3Mereka bertanya, ‘Adakah Tuan
ini orang yang dijanjikanAllah akandatang, atau perlukah kamimenunggu
orang lain?’

4 Isamenjawab, ‘Pulanglah, beritahu Yahya segala yang kamudengar dan
lihat: 5Orangbutamelihat, orang lumpuhberjalan, orangberpenyakitkusta
sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dihidupkan semula, dan berita
baik daripada Allah disampaikan kepada orang miskin. 6 Berbahagialah
orang yang tidakmeragui-Ku!’

7 Ketika pengikut-pengikut Yahya beredar dari situ, Isa berkata kepada
orang ramai tentang Yahya: ‘Apabila kamu mendapatkan Yahya di gurun,
apakahyang inginkamu lihat? Sehelai rumputmensiangyangditiupangin?
8 Kamu ke sana hendak melihat apa? Seorang yang berpakaian mewah?
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Orang yang berpakaian demikian tinggal di istana. 9Katakanlah, kamu ke
situ untuk melihat apa? Seorang nabi? Benar, malah lebih daripada nabi.
10Tentang orang itulah telah tersurat dalam ayat Kitab Suci:

“Aku akanmenghantar utusan-Ku
untukmendahului-Mu,

dialah yang akanmenyediakan jalan
bagi-Mu.”

11 ‘Sesungguhnya Aku berkata kepadamu bahawa di antara mereka yang
dilahirkan oleh perempuan, belum pernahmuncul seorang pun yang lebih
besar daripada Yahya. Ketahuilah: Yahya Pengimad lebih utama daripada
semua orang yang pernah hidup di dunia. Namun begitu, orang yang
paling rendah antara yang menikmati kerajaan syurga lebih utama dari-
padanya. 12 Sejak kedatangan Yahya Pengimad hinggalah ke hari ini, ker-
ajaan syurga telah diserang oleh orang yang ingin menguasainya melalui
kekerasan dan keganasan, dan orang yang ganas berusaha menguasainya
dengan kekerasan. 13 Kerana semua nabi termasuk Musa dengan Taurat
bernubuat hingga datangnya Yahya. 14 Sekiranya kamu mahu percaya
akan perkhabaran mereka, Yahya itulah Ilyas yang telah dinubuatkan
kedatangannya. 15 Jika kamu ada telinga, dengarlah!

16 ‘Dengan apakah dapat Kubandingkan manusia zaman ini? Mereka
ibarat anak-anak yang duduk di pasar, satu kumpulan berseru kepada yang
lain:
17 “Kamimemainkan seruling lagu perkahwinan untukmu,

tetapi kamu engganmenari;
kamimenyanyi lagu ratap,

tetapi kamu engganmenangis.”

18 ‘Ketika Yahya datang, dia berpuasa dan tidak minum air anggur, lalu
semua orang berkata, “Dia dirasuk roh iblis!” 19Ketika Putera Insan datang,
Diamakandanminum, lalu semuaorangberkata, “Lihatlah dia ini: gelojoh,
pemabuk, kawan kepada pemungut cukai dan orang berdosa!” Namun
demikian, kebijaksanaan terbukti benar dengan perbuatannya.’

Penduduk yang enggan bertaubat
20 Isa mengecam bandar-bandar tempat Dia paling banyak melakukan

mukjizat, kerana penduduknya enggan bertaubat. 21 ‘Malangnya kamu, hai
Korazin! Malangnya kamu, hai Baitsaida! Sekiranya mukjizat-mukjizat
yang Kulakukan di kalanganmu itu Kulakukan di Tirus dan Sidon, tentu
sudah lama orang di situ bertaubat, dengan memakai kain guni dan mem-
bubuh abu di kepala. 22 Ketahuilah: Pada hari penghakiman itu kelak,
Allah akan lebih mengasihani penduduk Tirus dan Sidon daripada kamu!
23Kamu juga, hai Kapernaum! Ingin kamu tinggikan diri sampai ke syurga?
Kamu akan dihumbankan ke neraka! Kalaulah mukjizat-mukjizat yang
Kulakukan di kalanganmu itu Kulakukan di Sodom, tentu Sodommasih ada
hingga kini! 24 Aku berkata kepadamu: Ketahuilah, pada hari itu kelak,
hukuman ke atas Sodom lebih ringan daripada hukuman yang akan kamu
terima!’

Jemputan Isa
25 Selepas itu Isa mengucap syukur, ‘Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi!

Aku bersyukur kepada-Mu, kerana apa yang Kaurahsiakan daripada cerdik
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pandai, Kautunjukkan kepada kanak-kanak kecil, orang yang tidak terpela-
jar. 26Ya Bapa, memang inilah kehendak-Mu.’

27 ‘Bapa-Ku telah menyerahkan segala-galanya kepada-Ku. Tiada yang
mengenal Putera kecuali Bapa, dan tiada yang mengenal Bapa kecuali
Putera dan orang yang diberitahu oleh Putera tentang Bapa.

28 ‘Marilah ke sisi-Ku, wahai kamu yang lelah memikul beban berat; Aku
akan membebaskanmu daripada bebanmu. 29 Ikutlah perintah-Ku dan
terima ajaran-Ku, kerana Aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka
jiwamu akan sejahtera. 30Perintah yang Kuberi kepadamumudah diturut,
dan beban yang Kuberi mudah dipikul.’

12
Junjungan atas hari Sabat

1 Pada suatu hari Sabat, Isa berjalan melalui ladang gandum. Para
pengikut-Nya lapar lalu memetik dan memakan gandum. 2 Apabila orang
Farisi melihat perkara ini, mereka berkata kepada Isa, ‘Lihatlah, pengikut-
Mumelakukan sesuatu yang dilarang pada hari Sabat!’

3 Isamenjawab, ‘Tidakkah kamumembaca apa yang dilakukan olehDaud
apabila dia dananakbuahnya lapar? 4DaudmasukkedalamkhemahAllah,
lalu dia dan anak buahnya makan roti persembahan, meskipun perbuatan
itu dilarang iaitu hanya imam dibenarkanmakan roti itu. 5Tidakkah kamu
baca dalam Taurat Musa betapa setiap hari Sabat imam di rumah ibadat
melanggar hukum hari Sabat? Namun, mereka tidak disalahkan. 6 Aku
berkata kepadamu: Di sini ada yang lebih besar daripada rumah ibadat.
7Ada tersurat: “Aku menghendaki belas kasihan, bukan korban binatang.”
Jika kamu benar-benar memahami ayat itu, tentulah tidak kamu salahkan
orangyang tidakbersalah; 8keranaPutera Insanadalah Junjunganatashari
Sabat.

9 Isa beredar dari situ lalu pergi ke sebuah saumaah. 10 Di situ ada
seorang yang lumpuh sebelah tangannya. Beberapa orang di sana cuba
mencari salah Isa supaya dapat mendakwa-Nya. Mereka bertanya kepada-
Nya, ‘Tidakkahmenyembuhkan orang pada hari Sabat melanggar hukum?’

11 Isa menjawab, ‘Apakah yang akan kamu lakukan jika seorang dari-
padamumempunyai seekor domba, danpadahari Sabat domba itu terjatuh
ke dalam lubang yang dalam? Tentulah kamu berusaha menyelamatkan-
nya. 12 Betapa lebih berharganya manusia daripada domba? Oleh itu,
berbuat baik pada hari Sabat tidakmelanggar hukum.’

13 Setelah itu, Isa berkata kepada orang yang lumpuh sebelah tangannya
itu, ‘Hulurkanlah tanganmu.’ Orang itupunmenghulurkan tangannyayang
lumpuh lalu pulih sama seperti tangan yang sebelahnya. 14Ketika itu orang
Farisi beredar dari situ lalu berpakat hendakmembunuh Isa.

Isa Hamba Allah
15Apabila Isamengetahui pakatan itu, Dia punmeninggalkan tempat itu.

Ramai orang mengikut-Nya dan ramai yang disembuhkan-Nya daripada
pelbagai penyakit. 16 Dia berpesan kepada mereka supaya jangan mem-
beritahu sesiapa tentang-Nya. 17Dengan demikian terjadilah firman Allah
melalui Nabi Yasyaya:

18 ‘Inilah hamba-Ku yang telah Kupilih,
Yang Kukasihi dan Kuredai

Roh-Ku akan Kuanugerahkan kepada-Nya,
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dan keadilan-Ku akan
diisytiharkan-Nya
kepada semua bangsa.

19Dia tidak akan bertengkar ataumembentak,
ataupun bersuara lantang di jalan raya.

20Buluh yang halus terkulai tidak akan dipatahkan-Nya,
Pelita yangmalap tidak akan
dipadamkan-Nya,

Dia akan berjuang sehingga
tercapai keadilan,

21Bangsa-bangsa asing akan bersandar
harap kepada-Nya.’

Isa dan Beelzebul
22Setelah itu seorang yang buta dan bisu kerana dirasuk roh iblis dibawa

kepada Isa lalu disembuhkan-Nya. 23 Orang ramai di situ ketakjuban lalu
bertanya sama sendiri, ‘Mungkinkah dia ini Anak Daud?’

24 Apabila orang Farisi mendengar tentang itu, mereka menjawab, ‘Dia
dapat menghalau roh-roh iblis kerana diberi kuasa oleh Beelzebul, ketua
roh iblis.’

25 Isa mengetahui isi hati orang Farisi itu lalu berkata kepada mereka,
‘Negeri yang berpecah kepada beberapa bahagian yang bermusuhan tidak
akan wujud lama. Bandar atau keluarga yang berpecah dan berlawan
sesama sendiri akan hancur lebur. 26 Begitu juga, andainya Iblis mengusir
Iblis, dia akanberpecahbelah, danbagaimanakahkerajaannyadapatberta-
han? 27 Kamu berkata Aku menghalau roh-roh iblis kerana diberi kuasa
oleh Beelzebul. Kalau begitu, siapa yang memberikan kuasa menghalau
roh-roh iblis kepada pengikut-pengikutmu? Oleh itu merekalah yang akan
menjadi hakimmu. 28 Tetapi jika Aku menghalau roh-roh iblis dengan
Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah mula bertapak di
kalanganmu.

29 ‘Ataubagaimanakahorangdapatmemasuki rumahseorangyanggagah
danmerampas harta bendanya sekiranya orang yang gagah itu tidak diikat
terlebih dahulu? Selepas itu, barulah dia dapat merompak rumahnya.

30 ‘Jika seseorang tidakberpihakkepada-Ku, inibererti diamenentang-Ku.
Jika seseorang tidak mengumpulkan bersama-Ku, ini bererti dia mencerai-
beraikan. 31 Ketahuilah: Orang yang berbuat dosa atau mengucapkan
kata-kata kufur akan diampuni, tetapi mereka yang mengkufuri Roh Suci
tidak akan diampuni. 32Orang yang menentang Putera Insan dengan kata-
katanya dapat diampuni, tetapi mereka yang menghina Roh Suci tidak
dapat diampuni, baik di dunia mahupun di akhirat.

33 ‘Jika kamu ingin mendapat buah yang baik, kamu harus mempunyai
pokok yang baik. Jika pokok tidak baik, buahnya pun tidak baik. Baik
tidaknya pokok diketahui daripada buahnya. 34Hai kamu yang seperti ular
berbisa, bagaimana dapat kamu tuturkan perkara yang baik sedangkan
dirimu jahat? Orang mengucapkan apa yang terkandung dalam hatinya.
35 Seorang yang baik menuturkan hal-hal baik kerana hatinya penuh ke-
baikan. Seorangyang jahatmenuturkanhal-hal jahat keranahatinyapenuh
kejahatan. 36Aku berkata kepadamu: Pada hari penghakiman, setiap orang
harus mempertanggungjawabkan setiap katanya yang tidak sewajarnya
dituturkan. 37Kata-katamu sendiri akan dijadikan ukuran sama ada kamu
bersalah atau tidak.’
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Alamat Nabi Yunus
38Selepas itubeberapaorangguruTauratdanorangFarisi berkatakepada

Isa, ‘Tuan Guru, kami inginmelihat suatu alamat mukjizat daripada-Mu.’
39Tetapi Isa menjawab, ‘Manusia zaman durjana dan tidak setia ini ingin

melihat alamat mukjizat. Tetapi satu alamat pun tidak akan ditunjukkan
kepadanya kecuali alamat Nabi Yunus. 40 Sebagaimana Yunus tinggal tiga
hari tiga malam di dalam perut ikan besar, begitu jugalah Putera Insan
akan tinggal tiga hari tiga malam di dalam perut bumi. 41 Pada hari akhir,
penduduk Niniwe akan bangkit bersama kamu, orang zaman ini. Mereka
akan menuduhmu, kerana apabila mereka mendengar perkhabaran yang
disampaikan oleh Yunus, mereka telah bertaubat; sedangkan kamu tidak,
pada hal di hadapanmu sekarang ada yang lebih besar daripada Yunus.
42 Pada hari akhir, Ratu Syeba dari Selatan akan bangkit bersama kamu,
orang zaman ini. Ratu itu akan menuduhmu, kerana dia telah datang
dari hujung bumi untuk mendengar ajaran Raja Sulaiman yang bijaksana;
sedangkankamu tidakmendengarajarandaripadayangadadihadapanmu
sekarang dan yang lebih besar daripada Raja Sulaiman.

43 ‘Apabila roh durjana keluar daripada tubuh seseorang, roh itu akan
menjelajahi kawasan yang tandusuntukmencari tempat tinggal. Sekiranya
tempat tinggal tidak ditemuinya, 44 roh itu akan berkata, “Aku akan pulang
ke rumah yang telah kutinggalkan.” Roh itu pun pulang dan mendapati
rumah itu kosong, bersih dan kemas. 45Roh itu lalu pergi memanggil tujuh
roh lainyang lebihdurjanadaripadanya. Semuanyamemasuki tubuhorang
itu dan menetap di situ. Akhirnya keadaan orang itu lebih teruk daripada
dahulu. Inilah yang akan terjadi kepadamanusia durjana zaman ini.’

Isa dan sanak saudara-Nya
46 Sedang Isa berbicara dengan orang ramai, ibu dan saudara-saudara-

Nya datang berdiri di luar kerana hendak bercakap dengan Isa. 47 Seorang
daripadaorangramai itumemberitahu Isa, ‘Ibudansaudara-saudara lelaki-
Mu hendak bercakap dengan-Mu.’

48 Tetapi Isa menjawab, ‘Siapakah ibu-Ku? Siapakah saudara-saudara
lelaki-Ku?’ 49Dia menunjuk kepada para pengikut-Nya lalu berkata, ‘Inilah
ibu-Ku dan saudara-saudara lelaki-Ku. 50 Sesiapa yang melakukan kehen-
dakBapa-Ku yang di syurga,merekalah saudara lelaki, saudara perempuan
dan ibu-Ku.’

13
Ibarat seorang penabur

1 Pada hari itu juga, Isa keluar dari rumah lalu duduk di tepi laut.
2 Sungguh ramai orang datang berhimpun mendapatkan-Nya. Isa pun
masuk ke dalam sebuah perahu dan duduk di situ manakala orang ramai
itu berdiri di pantai. 3 Isa berbicara kepadamerekamelalui ibarat: ‘Seorang
penyemai benih telah pergi menabur. 4 Sebahagian benih yang ditaburnya
jatuh di tepi jalan lalu dimakan burung. 5 Sesetengahnya jatuh di tempat-
tempat berbatu yang tidak banyak tanahnya. Benih itu segera bercambah
kerana tanahnya tidak dalam. 6 Tetapi apabila matahari naik, tunas-tunas
itu kering kepanasan, lantas layu kerana tidak berakar. 7 Ada pula yang
jatuh di semak duri, lalu tewas ditindas tumbuhan duri. 8Namun, ada yang
jatuh di tanah yang subur danmemberikan hasil: seratus kali ganda, enam
puluh kali ganda, atau tiga puluh kali ganda. 9 Sesiapa yang ada telinga,
dengarlah!’
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10 Para pengikut Isa datang bertanya kepada-Nya, ‘Mengapa Junjungan
bercakap kepadamerekamelalui ibarat?’

11 Isa menjawab, ‘Kamu telah diberi anugerah untuk mengetahui rahsia
kerajaan syurga, tetapi mereka tidak. 12 Sesiapa yang mempunyai sesuatu
akan diberi lebih banyak lagi, sehingga melimpah-limpah. Sebaliknya,
sesiapa yang tidakmempunyai sesuatu, sedikit yang ada padanya pun akan
diambil. 13Aku bercakap kepadamerekamelalui ibarat:

‘ “Keranamerekamelihat tetapi tidak nampak,
merekamendengar tetapi tidakmengerti.”

14 ‘Keadaanmereka ini tepat seperti terdapat dalam nubuat Nabi Yasyaya:

‘ “Kamu terus mendengar tetapi tidakmengerti;
kamu akan terus melihat tetapi tidakmengetahui.
15Kerana hati umat ini telah buntu,

mereka pekakkan telinga,
dan pejamkanmata.

Kalau tidak demikian, mereka tentumelihat
denganmata,
mendengar dengan telinga,
danmengerti dengan hati,

lalu berpaling kepada-Ku
dan Akumenyembuhkanmereka.”

16 ‘Tetapi berbahagialah matamu kerana melihat, dan telingamu kerana
mendengar. 17 Sesungguhnya, Kukatakan kepadamu, ramai nabi dan orang
yangbenarberhasratmelihatapayangkamulihatdanmendengarapayang
kamu dengar, tetapi hasrat mereka tidak tercapai.

18 ‘Oleh itu dengarlah maksud ibarat penyemai benih: 19 Apabila sese-
orang mendengar perkhabaran kerajaan Allah dan tidak memahaminya,
akan datanglah si durjana menyambar apa yang telah ditabur dalam
hatinya. Orang inilah yang menerima benih di tepi jalan. 20 Orang yang
menerima benih di tempat-tempat berbatu pula bermaksud orang yang
mendengar perkhabaran itu dan terus menerimanya dengan sukacita.
21 Tetapi perkhabaran itu tidak berakar dalam dirinya, maka hanya tahan
seketika. Sebaik-baik dia menghadapi kesusahan atau penganiayaan ker-
ana perkhabaran itu, imannya pun luntur. 22Orang yang menerima benih
di semak duri ialah orang yang mendengar perkhabaran itu, tetapi kerun-
singan tentang hal-hal duniawi dan godaan harta kekayaanmengasyikkan-
nya lalu dia tidak dapat menghasilkan apa-apa. 23 Tetapi orang yang
menerima benih di tanah subur ialah orang yangmendengar perkhabaran
itudanmemahaminya lalumenghasilkan seratus kali, enampuluhkali atau
tiga puluh kali ganda.’

Ibarat tentang lalang di antara gandum
24 Isa menceritakan satu ibarat lagi: ‘Kerajaan syurga ibarat orang

menabur benih yang baik di ladangnya. 25 Pada waktu malam apabila
semua orang sedang tidur, musuhnya datang menanam lalang di antara
gandum itu. 26 Setelah gandum itumembesar, lalang pun tumbuh juga.

27 ‘Hamba peladang berkata, “Tuanmenabur benih yang baik, dari mana
pula datangnya lalang itu?”

28 ‘Jawab peladang itu, “Ini perbuatanmusuh.”
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‘Hamba itu bertanya, “Adakah tuan hendak kamimencabut lalang itu?”
29 ‘ “Tidak,” jawab peladang itu, “takut tercabut gandum juga.

30 Biarkanlah lalang tumbuh di antara gandum hingga sampai musim
menuai. Ketika itu aku akanmenyuruh orang yangmenuai nantimencabut
lalang dahulu, mengikat dan membakarnya. Selepas itu barulah gandum
dituai dan disimpan di dalam jelapang.” ’

Ibarat tentang biji sesawi dan ragi
31 Seterusnya Isa mengisahkan ibarat demikian: ‘Kerajaan syurga seperti

sebutir biji sesawi yangdibawaoleh seseoranguntukditanamdi ladangnya.
32 Biji sesawi itu paling kecil di antara semua benih, tetapi apabila tum-
buh, menjadi tumbuhan yang lebih besar daripada semua tumbuhan lain
sehinggamenjadi sebatang pokok tempat burungmembuat sarang.’

33Kemudian Isa menceritakan suatu ibarat lagi, ‘Kerajaan syurga seperti
ini: Seorang wanita mencampurkan sedikit ragi dengan tiga sukat tepung
sehingga adunan itu naik.’

34 Demikianlah Isa mengajar orang ramai melalui ibarat. Tidak ada
satu ajaran yang disampaikan-Nya kepada mereka tanpa ibarat. 35 Maka
terjadilah apa yang dikatakan oleh Nabi:
‘Aku akan bertutur kepadamereka

melalui ibarat,
Aku akanmenyampaikan

kepadamereka
hal-hal yang dirahsiakan sejak
dunia dicipta.’
Ibarat tentang lalang diterangkan

36 Selepas itu Isa meninggalkan orang ramai lalu masuk ke rumah.
Pengikut-pengikut-Nya datang kepada-Nya lalu berkata, ‘Terangkanlah
kepada kamimaksud ibarat lalang di antara gandum itu.’

37 Isa berkata, ‘Orang yang menabur benih baik itu Putera Insan.
38 Ladang itu dunia; benih yang baik itu orang yang menjadi umat Allah
manakala lalang ialah orang yang menyebelahi si durjana. 39Musuh yang
menanam lalang itu Iblis. Masamenuai ialah hari akhir danpara penuai itu
malaikat.

40 ‘Sebagaimana lalang dikumpulkan dan dibakar, demikianlah hal-
nya akan terjadi pada hari akhir. 41 Putera Insan akan memerin-
tahkan malaikat-Nya mengumpulkan semua di kalangan umat-Nya yang
melakukan kejahatan dan yang menyebabkan orang berdosa. 42 Mereka
akan dihumbankan ke dalam relau yang berapi-api, tempat ratapan dan
kertakan gigi. 43Orang yang benar akan bersinar laksana matahari dalam
kerajaan Allah, Bapamereka. Jika kamumempunyai telinga, dengarlah!’

Ibarat tentang harta tersembunyi danmutiara
44 ‘Kerajaan syurga ibarat harta yang tersembunyi di dalam sebidang

tanah. Seseorang telah menjumpainya lalu menyembunyikannya semula.
Setelah itu dengan penuh sukacita diamenjual segala yang dimilikinya lalu
membeli tanah itu.

45 ‘Kerajaan syurga juga umpama seorang saudagar yang mencari mu-
tiara yang paling tinggi nilainya. 46 Apabila dia menjumpai mutiara yang
paling bernilai, dia pun menjual semua yang dimilikinya lalu membeli
mutiara itu.

Ibarat tentang pukat
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47 ‘Kerajaan syurga juga seperti pukat yang dilabuhkan ke dalam laut
lalu mendapat aneka jenis ikan. 48 Setelah sarat dan ditarik ke darat, para
nelayan memeriksanya, lalu menyimpan yang baik dan membuang yang
tidak baik. 49Demikianlah yang akan terjadi pada akhir zaman. Malaikat
akan datang mengasingkan orang durjana daripada orang yang benar.
50 Orang durjana itu akan dihumbankan ke dalam relau yang berapi-api,
tempat ratapan dan kertakan gigi.

51 ‘Fahamkah kamu hal-hal ini?’ Isa bertanya kepada para pengikut-Nya.
‘Kami faham,’ jawabmereka.
52 Isa berkata, ‘Oleh itu setiap guru Taurat yang telah menerima ajaran

tentang kerajaan syurga adalah seperti ketua rumah yang mengeluarkan
barang baru dan barang lama simpanannya.’

Isa ditolak di Nasaret
53 Setelah itu, Isa pun beredar dari situ. 54 Lalu dia pulang ke kampung

halamannya. Di situDiamengajar di saumaah. Orangyangmendengar-Nya
hairan lalu bertanya, ‘Dari manakah dia mendapat kebijaksanaan begini?
Dari manakah dia mendapat kuasa melakukan mukjizat? 55 Bukankah
dia anak tukang kayu? Bukankah Maryam itu ibunya, dan Yakobus,
Yusuf, Simon serta Yudas itu saudaranya? 56 Bukankah saudara-saudara
perempuannya ada bersama kita? Darimanakah diamendapat semua ini?’
57Dengan demikianmerekamarah dengan-Nya.
Isa berkata kepadamereka, ‘Seorang Nabi dihormati kecuali di kampung

halamannya dan di kalangan kaum keluarganya sendiri.’
58 Isa tidak banyak melakukan mukjizat di situ kerana mereka tidak

percaya.

14
Yahya dibunuh

1Pada masa itu Herodes, raja wilayah, mendengar tentang Isa. 2Herodes
berkata kepada orang di bawahnya, ‘Ini tentu Yahya Pengimad. Dia
telah bangkit daripada kematian! Sebab itulah dia ada kuasa melakukan
mukjizat.’

3 Sebelum itu Herodes telah memerintahkan supaya Yahya ditangkap,
diikat dan dipenjarakan, disebabkan Herodias, isteri saudaranya Filipus.
4Yahya telahmemberitahuHerodes, ‘Tuan bersalahmengahwini Herodias’
5Herodes hendak membunuh Yahya tetapi takut kerana rakyat mengang-
gapnya seorang nabi.

6 Pada hari jadi Herodes, anak perempuan Herodias menari di hadapan
majlis. 7Oleh sebab terlalumenikmati tarian itu, Herodes bersumpah akan
memberikan apa saja yang diminta oleh gadis itu. 8 Disuruh oleh ibunya,
gadis itu memohon kepala Yahya Pengimad di atas talam pada waktu itu
juga. 9 Walaupun dengan berat hati, Herodes terpaksa menunaikan per-
mintaan itu kerana telah bersumpah di hadapanmajlisnya. 10Herodes pun
memerintahkanorangpergimemancungkepalaYahyadipenjara. 11Kepala
Yahya diletakkan di atas talam dan diberikan kepada gadis itu. Gadis itu
menyerahkan kepala Yahya kepada ibunya. 12 Selepas itu pengikut Yahya
datangmengambil jenazahnya danmengebumikannya. Kemudianmereka
pergi memberitahu Isa tentangnya.

Isamemberi makan kepada lima ribu orang
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13 Sebaik-baik mendengar tentang Yahya, Isa menaiki perahu dan pergi
seorang diri ke suatu tempat sunyi. Namun, orang ramai mendapat tahu
lalumengikut Isamelalui jalan darat dari kota. 14Setelah Isa turun dari per-
ahu danmelihat mereka, hati-Nya berasa kasihan lalu Diamenyembuhkan
orang yang sakit di kalanganmereka.

15 Apabila menjelang petang, para pengikut Isa mendapatkan-Nya lalu
berkata, ‘Hari sudah hampir malam dan kawasan ini terpencil. Suruhlah
orang yang ramai ini pergi, supaya dapat membeli makanan di pekan.’

16Tetapi Isamenjawab, ‘Mereka tidakusahpergi. Berilahmerekamakan.’
17 Kata para pengikut Isa, ‘Kita hanya ada lima buku roti dan dua ekor

ikan.’
18 Isa berkata, ‘Bawalah makanan itu kepada-Ku.’ 19 Dia menyuruh

orang ramai itu duduk di atas rumput. Dia mengambil makanan itu dan
menengadah ke langit mengucap syukur kepada Allah. Kemudian Dia
memecah-mecahkan roti itu danmenghulurkannya kepada para pengikut-
Nya supaya diberikan kepada orang ramai itu. 20 Setiap orang makan
sehingga kenyang dan lebihan yang dikumpulkan oleh para pengikut Isa
sebanyak dua belas bakul. 21 Jumlah yang makan kira-kira lima ribu orang
lelaki, belum dihitung wanita dan kanak-kanak.

Isa berjalan di atas air
22Setelah itu Isamenyuruh para pengikut-Nyamenaiki perahu dan pergi

ke seberang dahulu sementara Dia menyuruh orang ramai itu pulang.
23 Setelah menyuruh mereka pulang, Isa naik ke bukit seorang diri lalu
berdoa. Apabila hari sudah lewat petang, Isa berada di situ seorang diri.
24Ketika itu perahu yang dinaiki oleh para pengikut-Nya sudah jauh ke ten-
gah, terumbang-ambing kerana angin berhembus dari arah bertentangan.

25Antara dinihari dan pagi, Isa berjalan di atas air menghampiri mereka.
26 Apabila mereka melihat-Nya berjalan di atas air, mereka ketakutan lalu
menjerit, ‘Hantu!’

27 Isa segera berkata kepadamereka, ‘Tenanglah. Aku Isa. Jangan takut.’
28 Petrus berkata, ‘Junjungan, jika benar Engkau, suruhlah aku berjalan

di atas air mendapatkan-Mu.’
29 ‘Marilah,’ sahut Isa.
Petrus turun dari perahu dan mula berjalan di atas air ke arah Isa.

30 Tetapi apabila menyedari betapa kencangnya angin, Petrus berasa takut
lalu mula tenggelam. ‘Junjungan! Selamatkan aku!’ serunya.

31 Isa segera menghulurkan tangan memegangnya lalu berkata, ‘Engkau
yang kurang percaya, mengapa engkau ragu?’

32Kedua-dua mereka menaiki perahu dan angin pun tiada. 33 Selepas itu
para pengikut Isa yang di dalam perahu menyembah-Nya sambil berkata,
‘Sesungguhnya Engkaulah Putera Allah!’

34 Mereka menyeberang ke Genesaret. 35 Orang di situ mengenal Isa
lalu menyebarkan berita kedatangan-Nya ke serata daerah itu. Ramailah
dibawa orang sakit kepada-Nya. 36Merekamerayu Isa supayamengizinkan
orang sakit menyentuh hujung jubah-Nya. Dengan sentuhan itu sahaja pun
mereka sembuh.

15
Perintah Allah dan adat istiadat
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1 Setelah itu beberapa orang Farisi dan guru Taurat dari Baitulmaqdis
datangmendapatkan Isa lalu bertanya, 2 ‘Mengapa pengikut-Mumelanggar
adat nenekmoyang kita? Mereka tidakmembasuh tangan sebelummakan!’

3 Isa menjawab, ‘Mengapa kamu membelakangi perintah Allah demi
mematuhi adat istiadatmu? 4 Allah berfirman, “Hormatilah ibu bapamu”
dan “Orang yang mencaci ibu bapanya mesti dihukum mati.” 5 Sebaliknya
kamu mengajar, “Jika seseorang berkata kepada ibu bapanya, ‘Apa yang
patut kugunakan untuk menolong ayah dan ibu, telah kupersembahkan
kepada Allah,’ 6maka tidak perlulah orang itu menghormati ibu bapanya.
Demikianlah kamumenyatakanFirmanAllah tidak berlaku atas sebab adat
istiadatmu.” 7Kamumunafik! Benarlah nubuat Nabi Yasyaya tentangmu:

8 “Allah berfirman: Bangsa ini
menghormati-Ku dengan kata-kata

tetapi hati mereka jauh daripada-Ku.
9 Sia-sialahmerekamenyembah-Ku,

sedangkan ajaran yangmereka ajarkan
ialah peraturanmanusia.” ’

10Kemudian Isa memanggil orang ramai itu lalu berkata kepadamereka,
‘Dengar dan fahamlah! 11 Apa yang masuk ke mulut seseorang tidak
menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari mulutnya, itulah yang mena-
jiskannya.’

12 Selepas itu para pengikut Isa mendapatkan-Nya dan berkata, ‘Junjun-
gan, tahukah Engkau bahawa orang Farisi tersinggung dengan kata-kata-
Mu?’

13 Isa menjawab, ‘Segala tanaman selain yang ditanam oleh Bapa-Ku di
syurgaakandicabut. 14 JanganhiraukanorangFarisi. Mereka ituorangbuta
yang memimpin orang buta. Apabila orang buta memimpin orang buta,
kedua-duanyamasuk ke dalam parit.’

15Petrus berkata, ‘Terangkanlahmaksud ibarat tadi kepada kami.’
16 Isa berkata kepada para pengikut-Nya, ‘Kamu masih tidak faham.

17 Tidakkah kamu mengerti? Apa yang masuk ke dalam mulut seseorang
turun ke perut lalu keluar semula. 18 Sebaliknya, apa yang keluar dari
mulut datang dari hati, dan inilah yang menajiskan. 19 Dari hati timbul
fikiran jahat yang mendorong seseorang membunuh, berzina, berbuat
cabul, mencuri, memberikan kesaksian palsu, dan memfitnah. 20 Segala
itulah yang menajiskan, bukan makan dengan tidak membasuh tangan
mengikut adat.’

Wanita Kanaan yang percaya
21 Isa beredar dari situ, dan pergi ke kawasan berhampiran bandar

Tirus dan Sidon. 22 Seorang wanita Kanaan yang tinggal di situ datang
mendapatkan Isa sambil berseru, ‘Wahai Tuan, Anak Daud! Kasihanilah
aku! Anak perempuanku dirasuk roh iblis, danmenderita!’

23 Isa diam tidak menjawab. Para pengikut-Nya memohon kepada-Nya,
‘Suruhlah wanita itu pergi. Dia mengikut kita meraung-raung.’

24 Isa berkata kepada wanita itu, ‘Aku diutus khusus kepada orang Israel
yang seperti domba sesat.’

25Wanita itu mendekati Isa dan menyembah-Nya sambil berkata, ‘Tuan,
tolonglah aku.’
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26 Isa menjawab, ‘Tidaklah wajar mengambil makanan anak-anak dan
mencampakkannya kepada anak-anak anjing.’

27 ‘Benar, Tuan,’ balaswanita itu, ‘tetapi anak-anak anjing punmakan sisa
yang jatuh dari meja tuannya.’

28Olehyangdemikian Isaberkatakepadanya, ‘Kamuseorangwanitayang
teguh iman. Apa yang kamu inginkan itu akan berlaku.’ Serta-merta anak
wanita itu pulih.

Isamenyembuhkan ramai orang
29 Isa beredar dari situ lalu berjalan menyusur pesisiran Laut Galilea.

Setelah itu Dia mendaki sebuah bukit dan duduk di situ. 30 Ramailah
yang datang mendapatkan-Nya, membawa orang yang tempang, buta,
lumpuh, bisu dan yang mengidap pelbagai penyakit. Isa menyembuhkan
mereka. 31Orang ramai tercengangmelihat yang bisu bercakap, yang cacat
dipulihkan, yang tempang berjalan, dan yang buta melihat, lalu mereka
memuji Tuhan orang Israel.

Empat ribu orang diberi makan
32 Isa memanggil para pengikut-Nya lalu berkata, ‘Aku kasihan kepada

orang ramai ini. Sudah tiga hari mereka bersama-Ku; sekarang mereka
kehabisan makanan. Aku tidak mahu menyuruh mereka pulang dengan
perut kosong, kalau-kalau pengsan nanti di tengah jalan.’

33Parapengikut-Nyaberkata, ‘Dimanakahdapatkamicarimakananyang
cukup untuk orang seramai itu sedangkan kawasan ini terpencil?’

34 Isa bertanya, ‘Berapa banyak roti yang ada padamu?’
‘Tujuh buku,’ sahut mereka, ‘dan beberapa ekor ikan kecil.’
35 Isa menyuruh orang ramai itu duduk di atas tanah. 36Dia mengambil

tujuh buku roti dan ikan itu, mengucap syukur kepada Allah lalu mem-
bahagikan makanan itu dan menghulurkannya kepada para pengikut-Nya
untuk diberikan kepada orang ramai. 37 Setiap orang makan sehingga
kenyang, malah lebihan makanan yang dikumpulkan oleh para pengikut-
Nya tujuh bakul. 38 Jumlah yang makan empat ribu orang lelaki; belum
dikira wanita dan kanak-kanak. 39 Setelah itu Isa menyuruh orang ramai
itu pulang, lalu Dia berperahu ke daerahMagadan.

16
Orang Farisi menduga Isa

1 Beberapa orang Farisi dan Saduki datang kepada Isa. Untuk menduga
Isa, mereka meminta-Nya melakukan mukjizat sebagai bukti Dia datang
daripada Allah.

2 Isa menjawab, ‘Ketika matahari masuk, kamu berkata, “Cuaca baik,
kerana langitmerah.” 3Padawaktupagi, kamuberkata, “Cuacaburuknanti,
kerana langit merah mengancam.” Munafik! Kamu dapat meramalkan
cuaca dengan melihat alamat-alamat di langit, tetapi kamu tidak dapat
memahami alamat-alamat zaman ini. 4 Manusia zaman yang durjana
dan derhaka ini ingin melihat alamat mukjizat. Tetapi satu alamat pun
tidak akan ditunjukkannya kecuali alamat Nabi Yunus.’ Setelah berkata
demikian, Isa pun pergi dari situ.

5Ketika para pengikut Isa berperahu ke seberang, mereka terlupa mem-
bawa roti. 6 Isa berkata kepada mereka, ‘Berhati-hatilah dengan ragi orang
Farisi dan Saduki.’
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7Mereka mula berkata-kata sesama sendiri, ‘Dia berkata begitu kerana
kita tidakmembawa roti.’

8 Isa tahu apa yang dikatakan oleh mereka. Dia berkata, ‘Mengapa kamu
persoalkan hal tidak membawa roti? Tipis benar kepercayaanmu! 9Belum
fahamkah kamu? Tidakkah kamu ingat bagaimana Aku membahagikan
lima buku roti antara lima ribu orang? Berapa bakul lebihan makanan
yang kamu kumpulkan? 10 Bagaimana pula dengan tujuh buku roti yang
Kubahagikan antara empat ribu orang? Berapa bakul lebihan makanan
yang kamu kumpulkan? 11 Mengapa kamu tidak mengerti bahawa Aku
tidak bercakap tentang roti. Berhati-hatilah dengan ragi orang Farisi dan
Saduki.’ 12 Barulah mereka faham bahawa maksud Isa bukannya ragi
penaik roti tetapi ajaran orang Farisi dan Saduki.

Pengakuan Petrus
13 Isa pergi ke daerah berhampiran kota Kaisarea Filipi. Dia bertanya

kepadaparapengikut-Nya, ‘Menurut kataorang, siapakahPutera Insan ini?’
14 Mereka menjawab, ‘Ada yang berkata Yahya Pengimad; ada yang

berkata Ilyas; ada pula yang berkata Yeremia atau nabi lain.’
15 Isa bertanya, ‘Menurut kamu, siapakah Aku ini?’ 16 Simon Petrus

menjawab, ‘Junjungan, Engkau ialah al-Masih, Putera Allah Yang Hidup.’
17 Isa berkata, ‘Berbahagialah engkau, Simon anak Yunus! Yang mem-

beritahumu bukannya manusia tetapi Bapa-Ku di syurga. 18 Oleh itu ke-
tahuilah engkau Petrus, batu yang kukuh, dengan asas batu inilah akan
Kubina jemaah-Ku. Maut pun tidak dapat merobohkannya. 19 Aku akan
memberikan kunci kerajaan syurga kepadamu. Apa yang kauikat di dunia
akan diikat juga di syurga. Apa yang kauuraikan di dunia akan diuraikan
jugadi syurga.’ 20Selepas itu Isaberpesankepadaparapengikut-Nya supaya
janganmemberitahu sesiapa bahawa Dia al-Masih.

Isamemberitahu tentang kematian-Nya
21 Sejak itu, Isa mula berkata terus-terang kepada para pengikut-Nya

bahawa Dia harus pergi ke Baitulmaqdis dan menanggung banyak pen-
deritaan yang disebabkan oleh pemimpin masyarakat, ketua imam, dan
guru Taurat. Dia akan dibunuh, tetapi pada hari ketiga akan dibangkitkan
semula.

22Petrusmenarik Isa ke tepi lalumenegur-Nya, ‘Junjungan, semoga Allah
jauhi semua itu daripada-Mu! Semua itu tidak boleh berlaku kepada-Mu,
Junjungan!’

23 Isa berpaling sambil berkata kepada Petrus, ‘Pergilah dari sini, Iblis!
Engkau menyakitkan hati-Ku kerana fikiranmu itu fikiran manusia, bukan
fikiran Allah!’

24 Kemudian Isa berkata kepada para pengikut-Nya, ‘Jika sesiapa ingin
mengikut-Ku, lupakan kepentingan diri, pikul salib dan ikut Aku. 25Sesiapa
yangmempertahankan hidupnya akan kehilangan hidup, dan sesiapa yang
mengorbankan hidupnya kerana-Ku akan memperoleh hidup. 26 Apalah
gunanya jika seseorang memperolehi seluruh dunia tetapi kehilangan
hidupnya? Apakah yang dapat diberinya sebagai ganti untuk hidup itu?
27SudahhampirwaktunyaPutera Insandatangbersamaparamalaikat-Nya
dengan kemuliaan Bapa-Nya. Pada masa itu Dia akan memberi balasan
kepada setiap orangmenurut perbuatannya. 28 Sesungguhnya Aku berkata
kepadamu, beberapa orang di sini tidak akan menemui maut sebelum
melihat Putera Insan datang sebagai Raja.’
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17
Isa dimuliakan di atas gunung

1 Enam hari selepas itu, Isa membawa Petrus, Yakobus dan Yahya,
saudara Yakobus, pergi bersunyi di atas sebuah gunung yang tinggi.
2Apabilamerekamemandang Isa,merekamendapati-Nyaberubah: Wajah-
Nya bersinar seperti matahari dan pakaian-Nya putih berkilau-kilauan.
3Merekamelihat pula Ilyas danMusa berkata-kata dengan Isa.

4Petrus berkata kepada Isa, ‘Junjungan, sungguh baik bagi kita berada di
sini. Kalau Junjungan mahu, biar kudirikan tiga buah khemah suci; satu
untuk Junjungan, satu untukMusa, dan satu lagi untuk Ilyas.’

5 Sedang Petrus berkata-kata, segumpal awan yang bersinar-sinar
meliputi mereka. Dari awan itu kedengaran suara berkata, ‘Inilah Putera-
Ku yang Kukasihi dan dengan-Nya Aku berkenan. Dengarlah kata-Nya!’

6 Mendengar suara itu, para pengikut Isa ketakutan lalu meniarap di
tanah. 7 Isa datangmenyentuhmereka sambil berkata, ‘Bangunlah. Jangan
takut.’ 8 Apabila mereka memandang keliling, tiada siapapun kelihatan
kecuali Isa.

9Mereka turun dari atas gunung itu. Isa mengeluarkan perintah, ‘Jangan
beritahu sesiapapun apa yang telah kamu lihat, selagi Putera Insan belum
dibangkitkan daripada kematian.’

10 Para pengikut Isa bertanya kepada-Nya, ‘Mengapakah guru Taurat
berkata Ilyas mesti datang dulu?’

11 Isa menjawab, ‘Memang benar Ilyas mesti datang dulu untuk menye-
diakan semuanya. 12 Tetapi sesungguhnya Aku berkata kepadamu, Ilyas
sudahpun datang tetapi orang tidak mengenalnya. Mereka berbuat sesuka
hati kepadanya. Begitulah mereka akan lakukan kepada Putera Insan.’
13Ketika itu barulah para pengikut Isa faham bahawa yang dimaksudkan-
Nya ialah Yahya Pengimad.

Anak lelaki yang kerasukan roh iblis disembuhkan
14 Setelah Isa dan ketiga-tiga orang pengikut-Nya itu kembali kepada

orang ramai, seorang lelaki datang berlutut di hadapan-Nya. 15 Lelaki itu
berkata, ‘Tuan, kasihanilah anakku! Dia mengidap sakit gila babi dan
penyakitnya sungguh teruk. Seringkali dia terjatuh ke dalam air atau
api. 16 Aku sudahpun membawanya kepada pengikut-pengikut-Mu, tetapi
mereka tidak dapat menyembuhkannya.’

17 Isa menjawab, ‘Hai angkatan yang tidak percaya dan sesat ini. Berapa
lama lagikah Aku mesti ada bersamamu? Berapa lama lagikah Aku mesti
bersabar denganmu? Bawa anak itu ke sini!’ 18 Isamengherdik roh iblis itu.
Roh iblis itu pun keluar dari anak itu lalu dia sembuh serta-merta.

19 Para pengikut Isa mendapatkan-Nya dan bertanya ketika tiada orang
lain di situ, ‘Mengapakah kami tidak dapat menghalau roh iblis itu?’

20 Isamenjawab, ‘Keranakamu tidakberiman. Sekiranyakamumempun-
yai iman sebesar biji sawi, kamudapat berkata kepada bukit, “Beralihlah ke
situ!” makabukit itu akan beralih. Kamudapatmelakukan apa saja. 21 Jenis
ini hanya dapat dihalau dengan berdoa dan berpuasa.’

22 Ketika semua pengikut Isa berhimpun di Galilea, Isa berkata kepada
mereka, ‘Putera Insan akan diserahkan kepada manusia. 23Mereka akan
membunuh-Nya, tetapi Dia akan dibangkitkan semula pada hari ketiga.’
Mendengar kata-kata itu, para pengikut Isa berdukacita.

Membayar cukai
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24 Apabila Isa dan para pengikut-Nya sampai di Kapernaum, pemungut-
pemungut cukai rumah ibadat datang kepada Petrus lalu bertanya, ‘Adakah
gurumumembayar cukai rumah ibadat?’

25Petrus menjawab, ‘Tentu sekali.’
Sebaik-baik Petrus masuk ke rumah, sebelum dia dapat berkata apa-apa,

Isa bertanya, ‘Simon, bagaimana pandanganmu, daripada siapakah raja-
raja dunia ini memungut cukai, daripada anak-anak mereka atau orang
lain?’

26 ‘Orang lain,’ jawab Petrus.
‘Kalau begitu,’ kata Isa, ‘anak-anak tidak perlu membayar. 27 Tetapi

usahlah kita singgung perasaan orang. Pergilah memancing di laut. Ambil-
lah ikan pertama yang kautangkap, dan bukalah mulutnya. Engkau akan
mendapati sekeping duit syiling sebesar empat dirham. Ambillah duit itu
dan berikan kepadamereka, untuk-Ku dan untukmu.’

18
Yang terbesar di dalam kerajaan syurga

1Padaketika ituparapengikut Isadatangbertanyakepada-Nya, ‘Siapakah
yang dianggap terbesar antara orang di dalam kerajaan syurga nanti?’

2 Isa memanggil seorang kanak-kanak, disuruh-Nya berdiri di hadapan
mereka semua. 3 Isa pun berkata: ‘Ketahuilah! Kecuali kamu bersikap
seperti kanak-kanak, kamu tidak akan memasuki kerajaan syurga. 4 Oleh
itu, orang yang dianggap terbesar dalamkerajaan syurga ialah yangmeren-
dah diri dan bersikap seperti kanak-kanak.

5 ‘Sesiapa yang meraikan kanak-kanak begini kerana Aku, ertinya dia
meraikan Aku. 6 Sesiapa yang menyebabkan seorang pengikut-Ku yang
kecil ini melakukan dosa, lebih baiklah jika batu kisaran diikatkan ke
lehernya dan dia ditenggelamkan dalam laut yang dalam.

7 ‘Malanglah dunia yang penuh dengan perkara-perkara yang menye-
babkanorangberdosa! Memangdosa tetapberlaku, tetapimalanglahorang
yang menyebabkannya! 8 Sekiranya tangan atau kakimu menyebabkan
kamu berdosa, potong dan buanglah tangan atau kaki itu. Lebih baik
kamu kehilangan sebelah tangan atau kaki tetapi menikmati hidup kekal,
daripada kamu mempunyai dua tangan dan dua kaki tetapi dihumbankan
ke dalam api neraka. 9 Sekiranya matamu menyebabkan kamu berdosa,
cungkil dan buanglah mata itu. Lebih baik kamu kehilangan sebelah mata
tetapi menikmati hidup kekal, daripada kamu memiliki dua mata tetapi
dilontarkan ke dalam api neraka.

Ibarat tentang domba yang hilang
10 ‘Hati-hatilah, jangan hinakan seorang daripada pengikut-Ku yang kecil

ini. Ketahuilah, malaikat-malaikatmereka sentiasa berada di hadirat Bapa-
Ku di syurga. 11 Putera Insan datang untuk menyelamatkan orang yang
sesat.

12 ‘Bagaimana pandanganmu? Jika seseorang mempunyai seratus ekor
domba dan seekor daripadanya sesat, apa yang akan dilakukannya?
Tentulah dia meninggalkan sembilan puluh sembilan ekor domba yang
sedang merumput di bukit dan pergi mencari domba yang sesat itu.
13 Sesungguhnya, apabila dia menjumpainya, domba yang seekor itu lebih
menggembirakannya daripada sembilan puluh sembilan ekor yang lain
itu. 14Demikianlah juga Bapamu yang di syurga, tidak mahu seorang pun
pengikut-Ku yang kecil ini sesat.
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Saudaramu yang berdosa terhadapmu
15 ‘Jika saudaramu berdosa terhadapmu, pergilah mendapatkannya dan

tunjukkan kesalahannya. Lakukandiam-diam, antara kamuberdua sahaja.
Sekiranya dia mahu mendengar katamu, ertinya kamu berjaya mendapat
kembali saudaramu. 16 Jika tidak, bawalah seorangduabersamamu; kerana
telah tersurat, “Setiap tuduhan harus disokong dengan kesaksian dua atau
tiga orang saksi.” 17 Sekiranya dia enggan menerima nasihat mereka, mak-
lumkan hal itu kepada jemaah. Jika nasihat jemaah pun tidak diterimanya,
anggaplah dia seperti orang yang tidak mengenal Allah atau pemungut
cukai.

18 ‘Sesungguhnya, apa yang kamu ikat di dunia akan diikat di syurga, dan
apa yang kamu uraikan di dunia akan diuraikan juga di syurga.

19 ‘Ketahuilah juga, setiap kali dua orang daripadamu di dunia ini berse-
tuju untuk memohon sesuatu daripada-Ku, permohonan itu akan dikab-
ulkan olehBapa-Kudi syurga; 20kerana apabila dua atau tiga orang berhim-
pun kerana-Ku, Aku ada di situ bersamamereka.’

Ibarat tentang pengampunan
21 Petrus datang mendapatkan Isa lalu bertanya, ‘Junjungan, jika

saudaraku berdosa terhadapku, berapa kalikah harus kuampuni dia?
Sehingga tujuh kali?’

22 Isa menjawab, ‘Bukan tujuh kali. Tujuh puluh kali tujuh kali.’
23 ‘Kerana kerajaan syurga seperti berikut: Seorang raja hendak menye-

lesaikan kira-kira dengan para hambanya. 24 Salah seorang hambanya
yang berhutang sebanyak lima puluh juta keping wang perak dibawa
mengadapnya. 25Hamba itu tidak dapat menjelaskan hutangnya. Oleh itu,
rajamemerintahkan supayahamba itudijual bersamaanak isteri danharta
bendanya untukmembayar hutang itu.

26 ‘Hamba itu menyembah dan merayu, “Bersabarlah denganku. Aku
akan menjelaskan hutang itu.” 27 Raja itu berasa kasihan kepadanya lalu
menghapuskan segala hutangnya danmembebaskannya.

28 ‘Tetapi ketika hamba itu keluar, dia menemui seorang hamba lain yang
berhutang seratus keping wang perak kepadanya. Dia menangkap dan
hendakmencekik rakannya itu sambil berkata, “Bayar semua hutangmu.”

29 ‘Rakannya itu menyembah dan merayu, “Bersabarlah denganku. Aku
akanmenjelaskan hutangku.”

30 ‘Tetapi hamba itu tidak mempedulikan rayuan rakannya. Malah
dia memerintahkan supaya rakannya dipenjarakan sehingga menjelaskan
hutangnya. 31 Hamba-hamba lain dukacita melihatnya lalu mengadukan
hal itu kepada raja.

32 ‘Raja pun memanggil hamba yang tidak berhati perut itu lalu berkata,
“Sungguh kejamperbuatanmu! Aku telahmenghapuskan segala hutangmu
kerana kamu merayu supaya aku mengampunimu. 33 Bukankah sepa-
tutnya kamu mengasihani rakanmu sebagaimana aku mengasihanimu?”
34Denganmurkanya raja menitahkan supaya hamba yang tidak berperike-
manusiaan itudipenjarakandandihukumsehingga semuahutangnyadiba-
yar.

35 ‘Begitulah Bapa-Ku yang di syurga akan memperlakukan setiap orang
daripadamu yang tidakmengampuni saudaranya dengan ikhlas.’

19
Perceraian
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1 Selepas Isa selesai berkata tentang hal-hal itu, Dia beredar dari Galilea
pergi keYudeadi seberangSungai Yordan. 2Ramai orangmengikut-Nyadan
Diamenyembuhkan orang sakit di situ.

3 Beberapa orang Farisi datang untuk menduga Isa. Mereka bertanya,
‘Adakah Taurat kita membenarkan seorang lelaki menceraikan isterinya
dengan apa sebab jua?’

4 Isa menjawab, ‘Tidakkah kamu baca ayat Kitab Suci yang menyatakan
betapa pada mulanya Allah menjadikan lelaki dan perempuan? 5 Setelah
ituAllahberfirman, “Itulahmaka seorang lelakimeninggalkan ibubapanya
dan bersatu dengan isterinya lalu mereka berdua menjadi satu.” 6 Maka
mereka bukan lagi dua tetapi satu. Apa yang telah disatukan oleh Allah
janganlahmanusia pisahkan.’

7 Kata orang Farisi itu, ‘Kalau begitu, mengapakah Musa memberikan
hukum membenarkan seseorang lelaki menceraikan isterinya dengan
menulis surat cerai?’

8 Isa menjawab, ‘Musa membenarkan kamu menceraikan isteri ker-
ana kamu terlalu sukar diajar. Tetapi pada mulanya bukanlah begitu.
9Sesungguhnya jika seseorang lelakimenceraikan isterinya, kecuali kerana
isterinya melakukan pencabulan, dan lelaki itu berkahwin pula dengan
perempuan lain, dia berzina.’

10 Para pengikut Isa berkata, ‘Kalau begitulah hidup suami isteri, lebih
baiklah tidak berkahwin langsung.’

11 Isa menjawab, ‘Tidak semua orang dapat menerima ajaran ini, hanya
mereka yang dikurniai keupayaan untuk menerimanya. 12 Ada beberapa
sebabnya seseorang itu tidak berkahwin. Ada yang dilahirkan begitu, ada
yang dibuat orang begitu, dan ada pula yangmembuat dirinya begitu untuk
mengabdikan diri kepada Allah. Biarlah ajaran ini diterima oleh yang
mampumenerimanya.’

Isamemberkati kanak-kanak
13 Beberapa orang membawa kanak-kanak supaya diberkati oleh Isa

dengan meletakkan tangan-Nya ke atas mereka serta mendoakan mereka.
Tetapi para pengikut Isamemarahi orang yangmembawa kanak-kanak itu.

14 Isa berkata kepada para pengikut-Nya, ‘Biarlah kanak-kanak itu datang
kepada-Ku, jangan larang mereka, kerana orang seperti inilah yang masuk
ke dalam kerajaan syurga.’ 15 Isa meletakkan tangan-Nya ke atas kanak-
kanak itu danmemberkati mereka. Kemudian Dia beredar dari situ.

Orangmuda yang kaya
16 Pada suatu hari seorang pemuda datang berjumpa Isa lalu bertanya,

‘Tuan Guru, apakah perbuatan baik yang harus aku lakukan untukmenda-
pat kehidupan kekal?’

17 Isa menjawab, ‘Mengapa kamu bertanya kepada-Ku apa yang baik?
Hanya ada Satu yang baik. Sekiranya kamu ingin masuk ke dalam hidup,
patuhilah hukum-Nya.’

18Pemuda itu bertanya, ‘Hukum yangmana?’
Isa menjawab, ‘ “Jangan membunuh; jangan berzina; jangan mencuri;

jangan berikan kesaksian palsu; 19 hormati ibu bapamu; kasihi sesama
manusia sebagaimana kamumengasihi diri sendiri.” ’

20 ‘Semua hukum ini telah kupatuhi,’ kata pemuda itu. ‘Adakah lagi yang
harus kulakukan?’
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21 Isa menjawab, ‘Jika kamu ingin menjadi sempurna, jualkanlah segala
harta bendamudan sedekahkanwang itu kepada orangmiskin. Kamuakan
mendapat harta di syurga. Setelah itu, ikutlah Aku.’

22Apabila mendengar jawapan Isa, pemuda itu beredar dari situ dengan
dukacita, kerana dia seorang yang kaya-raya.

23 Isapunberkatakepadaparapengikut-Nya, ‘Sesungguhnya, sukar sekali
bagi orang kaya memasuki kerajaan syurga. 24 Aku berkata kepadamu,
lebih mudah bagi seekor unta memasuki lubang jarum daripada seorang
kayamemasuki kerajaan Allah.’

25Para pengikut Isa hairanmendengar kata-kata itu lalu bertanya, ‘Kalau
begitu, siapakah yang dapat diselamatkan?’

26 Sambil memandang mereka Isa menjawab, ‘Hal itu mustahil bagi
manusia, tetapi bagi Allah tidak ada satu pun yangmustahil.’

Upahmengikut Isa
27 Petrus berkata, ‘Kami telah meninggalkan segala-galanya dan

mengikut-Mu. Apakah yang akan kami terima?’
28 Isa berkata kepada mereka, ‘Sesungguhnya Aku berkata kepadamu,

ketika Putera Insan duduk di atas takhta-Nya yang mulia dalam kerajaan
Allah, kamu pengikut-Ku juga akan bertakhta menghakimi dua belas suku
Israel. 29 Setiap orang yang telah meninggalkan rumah, atau saudara
lelaki, saudara perempuan, ibu bapa, anak-anak, atau ladang kerana Aku,
akan menerima seratus kali ganda apa yang ditinggalkannya dan akan
memperoleh hidup kekal. 30 Tetapi ramai orang yang sekarang terdahulu
akan menjadi terakhir, dan yang sekarang terakhir akan menjadi yang
terdahulu.

20
Ibarat tentang pekerja di ladang anggur

1 ‘Kerajaan syurga seperti ibarat ini. Seorang tuan punya ladang anggur
keluar pada awal pagi untuk mengupah orang bekerja di ladangnya. 2Dia
bersetuju membayar upah yang biasa dibayar untuk bekerja sehari iaitu
sekeping wang perak. Dia punmenyuruhmereka pergi ke ladang.

3 ‘Padapukul sembilanpagi, tuanpunya ladang itukeluar lagi lalumelihat
beberapa orang lain berdiri-diri tanpa berbuat apa-apa di pasar. 4 Dia
berkata kepada mereka, “Pergilah bekerja di ladang anggurku. Aku akan
memberimu upah yang berpatutan.” ’ 5Mereka pun pergi.

‘Pada pukul dua belas tengah hari dan pada pukul tiga petang, begitu
jugalah yang terjadi. 6 Pada kira-kira pukul lima petang dia pergi lagi ke
pasar dan melihat beberapa orang berdiri-diri tidak berbuat apa-apa. Dia
menanya mereka, “Mengapa kamu membuang masa tidak membuat apa-
apa kerja?”

7 ‘Merekamenjawab, “Tiada siapamengupah kami bekerja.”
‘Kalau begitu, pergilah bekerja di ladang anggurku,’ kata tuan punya

ladang itu.
8 ‘Setelahhari petang, tuanpunya ladang anggur itu berkata kepada ketua

pekerja, “Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upahmasing-masing,
mulai daripada pekerja yang datang terakhir hingga kepada pekerja yang
datang awal sekali.”

9 ‘Mereka yang bekerja dari pukul lima petang menerima sekeping wang
perak seorang. 10Oleh itu mereka yang bekerja sejak pagi menjangka akan
menerimabayaran yang lebih, tetapimereka punmendapat sekepingwang



Matius 20:11 33 Matius 20:30

perakseorang. 11Merekapunmulalahbersungutkepada tuanpunya ladang
itu. 12Mereka berkata, “Pekerja-pekerja yang bermula pada pukul lima itu
cuma bekerja sejam sedangkan kami sehari suntuk dalam panas matahari.
Tetapi tuanmembayar kami danmereka sama saja!”

13 ‘Tuan punya ladang itu menjawab kepada seorang daripada mereka,
“Dengarlah, kawan, aku tidak menipumu. Bukankah kamu telah bersetuju
bekerja denganupah sekepingwangperak sehari? 14Ambillahupahmudan
pulanglah. Akumemang hendakmemberi pekerja yang datang terakhir itu
upah yang sama. 15 Bukankah hakku berbuat sesuka hati dengan wangku
sendiri? Mengapakah kamu busuk hati kerana aku bermurah hati?” ’

16 Isa berkata lagi, ‘Begitulah, orang yang terakhir akan menjadi yang
terdahulu, dan orang terdahulu akanmenjadi yang terakhir.’

Isamemberitahu tentang kematian-Nya
17 Ketika Isa sedang dalam perjalanan ke Baitulmaqdis, Dia mengajak

kedua belas orang pengikut-Nya ke tepi dan berkata hanya kepadamereka:
18 ‘Dengarlah, kita sekarang ke Baitulmaqdis. Di sana Putera Insan akan
dikhianati dan diserahkan kepada ketua imam dan guru Taurat. Mereka
akan menjatuhkan hukuman mati kepada-Nya. 19Kemudian mereka akan
menyerahkan-Nya kepada bangsa yang tidak mengenal Allah. Dia akan
diejek, disebat dan disalib oleh mereka. Tetapi pada hari ketiga Dia akan
dibangkitkan semula.’

Permintaan seorang ibu
20Setelah itu, isteri Zebedeus datangmendapatkan Isa dengan kedua-dua

orang anaknya. Dia bersujud di hadapan Isa danmemohon sesuatu.
21 ‘Apakah permintaanmu?’ tanya Isa.
Ibu itu menjawab, ‘Junjungan berjanjilah bahawa apabila Engkau men-

jadi raja, kedua-dua orang anakku itu akan duduk di kiri kanan-Mu.’
22 Isa berkata kepada kedua-dua orang anak lelaki ibu itu, ‘Kamu tidak

tahu apa yang kamu minta itu. Sanggupkah kamu minum dari cawan
penderitaan yang akan Kuminum?’

‘Sanggup,’ jawabmereka.
23 Isa berkata kepada mereka, ‘Memang kamu akan minum dari cawan-

Ku dan diimadkan secara Aku diimadkan. Tetapi Aku tidak berhak menen-
tukan siapa yang akan duduk di kiri kanan-Ku kerana tempat itu milik
mereka yang telah ditentukan oleh Bapa-Ku.’

24Apabila sepuluh pengikut Isa yang lainmendengar perkara itu,mereka
marah kepada dua saudara itu. 25 Oleh yang demikian, Isa memanggil
mereka semua lalu berkata, ‘Kamu tahu bahawa di kalangan bangsa yang
tidak mengenal Allah, orang yang berkuasa menindas rakyat, dan pegawai
besarmerekamempunyai kuasa terhadapmereka. 26Tetapi di kalanganmu
bukan begitu. Sebaliknya, jika seorang daripadamu ingin menjadi orang
besar, dia mestilah melayan yang lain. 27 Sekiranya seorang daripadamu
hendak menjadi orang yang pertama, dia haruslah menjadi hamba kepada
orang lain. 28Demikianlah Putera Insan: Dia datang bukan untuk dilayan,
tetapi untuk melayan, serta menyerahkan nyawa-Nya untuk menjadi tebu-
san bagi umat manusia.’

Isamenyembuhkan dua orang buta
29 Isa meninggalkan Yerikho bersama para pengikut-Nya. Ramai orang

mengikut mereka. 30Dua orang buta yang duduk di tepi jalan mendengar
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bahawa Isa laludi situ laluberseru, ‘Wahai Junjungan,AnakDaud, kasihani-
lah kami!’

31 Orang ramai memarahi mereka dan menyuruh mereka diam. Tetapi
mereka berseru lebih lantang lagi, ‘Wahai Junjungan, Anak Daud, kasihani-
lah kami!’

32 Isa berhenti lalumemanggil mereka dan bertanya, ‘Apakah yang kamu
mahu Kulakukan untukmu?’

33Merekamenjawab, ‘Junjungan, kami inginmelihat!’
34 Isa mengasihani mereka. Dia menyentuh mereka, dan dengan serta-

merta mereka dapat melihat, lalu mereka punmengikut-Nya.

21
Ketibaan Isa di Baitulmaqdis

1 Ketika hampir mendekati Baitulmaqdis, Isa dan para pengikut-Nya
sampai di Baitfagi, sebuah pekan di Bukit Zaitun. Kemudian Isa menyuruh
dua orang pengikut-Nya pergi ke situ terlebih dahulu. 2 Dia berkata,
‘Pergilah ke pekan yang di hadapan itu. Apabila kamumemasukinya, kamu
akan melihat seekor keldai tertambat, serta anaknya. Lepaskan keldai itu
dan bawa kedua-duanya kepada-Ku. 3 Sekiranya ada orang berkata apa-
apa, katakan kepadanya, “Junjungan memerlukannya.” Dia akan terus
membenarkan kedua-dua keldai itu dibawa pergi.’

4Dengan demikian berlakulah apa yang dikatakan oleh nabi:
5 ‘Katakanlah kepada puteri Sion,

“Rajamu datang kepadamu
dengan rendah hati, menunggang
seekor keldai,
seekor anak keldai yangmuda.” ’

6 Kedua-dua orang pengikut Isa itu pun pergi menjalankan segala yang
disuruh-Nya. 7 Mereka membawa kedua-dua ekor keldai itu. Setelah
mengalas belakang keldai itu dengan jubahmereka,merekamendudukkan
Isa ke atasnya. 8Ramai orangmembentangkan jubahdi atas jalanmanakala
yang lainmemotong ranting-rantingpokokdanmenyelerakkannyadi jalan.
9Orang ramai yang berjalan di hadapan dan di belakang Isa berseru-seru,

‘Hosana bagi Anak Daud!’

‘Diberkatilah Dia yang datang dengan
nama Tuhan!’

‘Hosana di tempat yangmaha tinggi!’

10 Apabila Dia masuk ke Baitulmaqdis, seisi kota itu kagum lalu bertanya,
‘Siapakah ini?’

11Orang ramai itu berkata, ‘Inilah Isa, nabi dari Nasaret di Galilea.’
12 Setelah itu Isa masuk ke rumah ibadat dan mengusir semua orang

yang berjual-beli di situ. Dia menterbalikkan meja pengurup wang dan
tempat duduk orang yang menjual merpati. 13Dia berkata kepada mereka,
‘Telah tersurat, “Rumah-Ku akan dipanggil rumah doa, tetapi kamu telah
menjadikannya sarang pencuri.” ’

14 Selepas itu orang yang buta dan yang tempang datang mendapatkan
Isa di rumah ibadat, lalu Dia menyembuhkan mereka. 15 Tetapi apabila
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ketua imam dan guru Taurat melihat segala mukjizat yang dilakukan-Nya,
dankanak-kanakberseru di dalamrumah ibadat, ‘Hosanabagi AnakDaud!’
mereka berasamarah.

16 Mereka berkata kepada Isa, ‘Kamu dengarkah apa yang mereka
katakan?’
Isa menjawab, ‘Ya, belum pernahkah kamu baca,

“Dari mulut kanak-kanak dan bayi yang sedangmenyusu,
Engkau telahmenyediakan puji-pujian.” ’

17 Kemudian Dia meninggalkan mereka dan keluar dari kota itu lalu pergi
ke Baitani. Dia menginap di situ.

Pokok ara yang tidak berbuah
18 Pada pagi esoknya, ketika Dia pergi semula ke kota Baitulmaqdis, Dia

berasa lapar. 19 Dia melihat sebatang pokok ara di tepi jalan. Apabila Dia
mendekatinya danmendapati pokok itu hanya berdaun tidak berbuah, Dia
berkata kepadanya, ‘Janganlah berbuah lagi selama-lamanya.’ Serta-merta
pokok itu layu danmati.

20 Apabila dilihat oleh para pengikut-Nya, mereka hairan dan bertanya,
‘Bagaimana pokok ara itu boleh layu danmati serta-merta?’

21 Isa menjawab, ‘Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, jika kamu
beriman tanpa ragu, kamu dapat melakukan begitu juga kepada pokok
ara itu, malah kamu boleh berkata kepada gunung ini, “Beralihlah dan
terhumbanlah ke dalam laut,” lalu hal itu akan terjadi. 22Apa sahaja yang
kamuminta dalam doa dengan iman, akan kamu terima.’

Kuasa Isa dicabar
23 Apabila Isa masuk ke rumah ibadat, ketua imam dan tua-tua datang

kepada-Nya ketika Dia sedang mengajar, ‘Dengan kuasa apakah kamu
melakukan semua ini? Dan siapakah yangmemberimu kuasa itu?’

24 Isa menjawab, ‘Aku juga akan bertanya sesuatu kepadamu. Jika kamu
memberitahu-Ku, Aku akan menyatakan kepadamu dengan kuasa apa
Aku melakukan segala ini: 25 Pengimadan Yahya dari manakah asalnya?
Daripada Allah atau daripadamanusia?’
Mereka pun berbincang sama sendiri, ‘Kalau kita kata, “Daripada Allah,”

dia akan berkata, “Kalau begitu, mengapa kamu tidak mempercayainya?”
26 Tetapi kalau kita kata, “Daripada manusia,” takut orang ramai marah,
keranamerekamenganggap Yahya seorang nabi.’

27Oleh itu merekamenjawab, ‘Kami tidak tahu.’
Isa berkata kepadamereka, ‘Akupun tidakakanmemberitahumudengan

kuasa apa Aku lakukan semua ini.
Ibarat tentang dua orang anak

28 ‘Tetapi bagaimana pandanganmu? Seorang ada dua orang anak lelaki.
Diamendapatkan yang sulung dan berkata, “Anakku, pergilah bekerja hari
ini di ladang anggurku.”

29 ‘Anak itu menjawab, “Aku tidak mahu,” tetapi kemudian dia menyesal
lalu pergi bekerja di ladang bapanya.

30 ‘Ayah itu pergi pula mendapatkan anaknya yang kedua dengan kata-
kata yang sama. Anak itu menjawab, “Baiklah, aku pergi, ayah,” tetapi dia
tidak pergi.

31 ‘Antara dua itu, yangmanamelakukan kehendak bapanya?’
Merekamenjawab, ‘Yang sulung.’
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Isa berkata kepada mereka, ‘Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, pe-
mungut cukai dan pelacur akan memasuki kerajaan Allah terlebih dahulu
daripadamu. 32 Yahya datang kepadamu untuk menunjukkan jalan yang
benar tetapikamutidakpercayakepadanya;manakalapemungut cukaidan
pelacur percaya kepadanya. Setelah kamumelihat hal ini pun, hatimu tidak
menjadi lembut dan percaya kepadanya.

Ibarat tentang penyewa ladang
33 ‘Dengarlah satu ibarat lagi: Seorang tuan punya tanahmemiliki ladang

anggur. Diamemagar ladang itu, menggali lubang tempatmemeras anggur,
dan mendirikan menara tempat berkawal. Kemudian dia menyewakan
ladang anggur itu kepada beberapa orang, lalu pergi ke luar negeri.
34Apabila sampaimasanyauntukmengumpulkanbuahanggur, tuanpunya
ladang itumenghantar hamba-hambanya kepada penyewa-penyewa terse-
but meminta bahagiannya daripada hasil ladang itu.

35 ‘Tetapi para penyewamenangkaphamba-hamba itu. Ada yangdipukul,
ada yang dibunuh, dan ada yang direjam. 36 Tuan punya ladang itu
menghantar hamba-hamba yang lain pula, lebih banyak lagi bilangannya.
Tetapi hamba-hamba itu pun diperlakukan begitu juga. 37 Akhirnya tuan
punya ladang itu menghantar puteranya sambil berfikir, “Tentu mereka
akanmenghormati puteraku.”

38 ‘Tetapi apabila mereka melihat putera tuan punya ladang itu, mereka
berkata sama sendiri, “Marilah kita bunuh waris tuan punya ladang ini,
supayadapat kita rampashartapusakanya.” 39Merekapunmenangkapnya,
menghumbankannya ke luar ladang danmembunuhnya.’

40Selepas itu Isa bertanya, ‘Apabila tuan punya ladang itu pulang, apakah
yang akan dilakukannya kepada penyewa-penyewa itu?’

41Merekamenjawab, ‘Tentudia akanmembunuh semuaorangyang jahat
itu dan menyewakan ladang anggurnya kepada orang lain yang sanggup
memberikan bahagiannya daripada hasil ladang itu pada musim memetik
anggur.’

42 Isa berkata kepada mereka, ‘Tidakkah kamu baca apa yang tersurat di
dalam Kitab Suci:

‘ “Batu yang dibuang oleh pembina
telahmenjadi batu penjuru.

Demikianlah perbuatan Tuhan;
Sungguh hebat di mata kami!”?

43 ‘Sesungguhnya, hak untuk memasuki kerajaan Allah akan diambil dari-
padamu dan diberikan kepada bangsa yang memberikan hasil yang dike-
hendaki Allah. 44 Sesiapa yang jatuh ke atas batu itu akan hancur; dan
sesiapa yang ditimpa batu itu akan digilis menjadi debu.’

45 Apabila ketua imam dan orang Farisi mendengar ibarat-ibarat Isa,
fahamlahmereka bahawaDia bercakap tentangmereka. 46Oleh itumereka
cubamenangkap Isa. Tetapimereka takut akanorang ramai yangmengang-
gap Isa sebagai seorang nabi.

22
Ibarat tentangmajlis perkahwinan

1 Isa bercakap lagi kepada orang ramai melalui ibarat. 2 Dia berkata,
‘Kerajaan syurga seperti ibarat ini. Seorang raja mengadakan majlis
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perkahwinan untuk anak lelakinya. 3 Raja menitahkan hamba-hambanya
menjemput orang kemajlis jamuan itu tetapi mereka enggan hadir.

4 ‘Kemudian raja itu menghantar lagi hamba-hambanya yang lain. Titah
raja itu, “Katakan kepada mereka, lembu yang terbaik telah disembelih,
semuanya sudah siap, datanglah kemajlis perkahwinan.”

5 ‘Tetapi orang yang diundang tidak ambil peduli, masing-masing sibuk
dengan kerjanya. Ada yang ke ladang, ada yang ke kedai. 6Manakala yang
lain menangkap hamba-hamba itu lalu mendera dan membunuh mereka.
7 Raja pun teramat murka lalu menitahkan tenteranya menghapuskan
semua pembunuh itu danmembakar kota mereka.

8 ‘Setelah itu raja memanggil hamba-hambanya dan berkata, “Majlis
perkahwinan sudah siap tetapi orang yang diundang tidak layak meng-
hadirinya. 9 Sekarang pergilah ke jalan raya dan jemput seramai mungkin
orang yang kamu temui ke majlis perkahwinan ini.” 10Hamba-hamba raja
itu pun pergi ke jalan raya lalu mengumpulkan semua orang yang ditemui,
tidak kira baik atau pun jahat, maka penuh sesaklah balaimajlis jamuan itu
dengan tetamu.

11 ‘Raja itumasukmelihat para tetamunya. Dilihatnya seorang yang tidak
memakai pakaian untuk majlis perkahwinan. 12 Raja berkata kepadanya,
“Bagaimana engkau dapat masuk ke sini dengan tidak memakai pakaian
untukmajlis perkahwinan?” Orang itu terdiam.

13 ‘Raja itu pun berkata kepada hamba-hambanya, “Ikat kaki dan tangan
orang ini, buangkan dia ke kegelapan di luar. Di sanalah akan terdapat
ratapan dan kertakan gigi.”

14 ‘Ramai yang dipanggil, tetapi cuma sedikit yang dipilih.’
Membayar cukai kepada Kaisar

15 Beberapa orang Farisi pergi dan berpakat bagaimana hendak
memerangkap Isa dengan menyoal kata-kata yang digunakan-Nya.
16 Mereka menghantar para pengikut mereka dan sebilangan orang
Herodes mendapatkan Isa dan berkata, ‘Tuan Guru, kami tahu Engkau
ikhlas, dan terus-terang mengajarkan kehendak Allah berdasarkan yang
benar kepada manusia. Engkau tidak takut kepada sesiapapun kerana
Engkau tidak pilih kasih. 17 Jadi, katakanlah pendapat-Mu kepada kami.
Haruskah kita membayar cukai kepada Kaisar atau tidak?’

18 Isamengetahui niat jahat mereka lalu berkata, ‘Haimunafik! Mengapa
kamu cuba memerangkap-Ku? 19 Tunjukkan mata wang yang kamu gu-
nakanuntukmembayar cukai.’ Merekamemberikanmatawang itu kepada
Isa. 20 Isa bertanya kepadamereka, ‘Gambar dan nama siapakah ini?’

21 ‘Kaisar,’ jawabmereka.
Lalu Isa berkata kepada mereka, ‘Kalau begitu, berikan milik Kaisar

kepada Kaisar, dan berikanmilik Allah kepada Allah.’
22Mereka tercengangmendengar kata-kata Isa, lalu pergi dari situ.
Perkahwinan dan kebangkitan

23 Pada hari itu juga, beberapa orang Saduki datang mendapatkan Isa.
Menurut kepercayaan golongan ini, orang mati tidak akan bangkit semula.
24 Mereka berkata, ‘Tuan Guru, ajaran Musa begini: Jika seseorang lelaki
meninggal dunia tanpa anak, maka saudara lelakinya harus berkahwin
denganbalunyauntukmendapatkanzuriat. 25Dahuluada tujuhorangadik-
beradik tinggal di sini. Yang sulung berkahwin, kemudianmeninggal dunia
tanpa anak. Jadi, saudara yang kedua pun berkahwin dengan balunya.
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26 Saudara yang kedua itu pula meninggal dunia tanpa anak. Demikianlah
terjadi seorang demi seorang hingga saudara yang ketujuh. 27 Akhirnya
wanita itu meninggal dunia. 28 Pada hari kebangkitkan orang mati, isteri
siapakah wanita itu? Ketujuh-tujuh saudara itu telah berkahwin dengan-
nya.’

29 Isa menjawab, ‘Tanggapanmu salah sama sekali. Kamu tidak mema-
hami Kitab Suci dan kuasa Allah. 30 Apabila orang mati dibangkitkan
semula, mereka akan menjadi seperti malaikat di syurga. Mereka tidak
berkahwin. 31 Tentang soal orang mati dibangkitkan semula, tidakkah
kamu baca firman Allah: 32 “Akulah Tuhan yang disembah oleh Ibrahim,
Ishak dan Yakub.” Oleh itu, Dia Allah Tuhan orang hidup, bukan Allah
Tuhan orangmati.’

33Orang ramai kagummendengar ajaran Isa.

Perintah yang terutama
34Apabila orangFarisimendengar betapa Isamenyebabkanorang Saduki

terdiam, mereka pun datang berkumpul. 35 Seorang guru Taurat antara
mereka cuba memerangkap Isa dengan suatu soalan: 36 ‘Tuan Guru, perin-
tahmanakah yang terutama dalam Taurat?’

37 Isa menjawab, ‘ “Kasihilah Allah, Tuhanmu dengan sepenuh hati, den-
gan sepenuh jiwa dan dengan sepenuh fikiranmu.” 38 Inilah perintah yang
terutama dan terpenting. 39 Perintah kedua sama pentingnya: “Kasihilah
sesamamanusia sebagaimana kamumengasihi dirimu sendiri.” 40 Seluruh
Taurat Musa dan ajaran nabi-nabi berasaskan dua perintah ini.’

41 Isa bertanya kepada orang Farisi yang berkumpul itu: 42 ‘Apa pendap-
atmu tentang al-Masih? Anak siapakah Dia?’

‘Anak Daud,’ jawabmereka.
43 ‘Kalau begitu, mengapakah Daud, ketika diilhami Roh Suci, menyebut-

Nya “Junjungan”? Daud berkata,

44 “Tuhan telah berfirman kepada Junjunganku:
‘Duduklah di kanan-Ku,

sehingga Kujadikanmusuh-Mu
alas kaki-Mu.’ ”

45 ‘Jika Daud menyebut Dia yang diutus oleh Allah itu “Junjungan,”
bagaimana mungkin Dia itu anak Daud?’ 46 Tidak seorang pun terjawab
soalan Isa. Sejak hari itu, tiada siapa berani menanya Isa apa-apa.

23
Isamengecam orang Farisi

1 Isa berkata kepada orang ramai dan para pengikut-Nya: 2 ‘Guru Taurat
danorangFarisimenduduki kerusiMusa. 3Oleh itu, patuhilahdan turutilah
perintah yang diajarkan oleh mereka. Tetapi jangan contohi perbuatan
mereka, kerana tidak selaras dengan ajaran mereka. 4Mereka meletakkan
beban yang berat dan sukar dipikul ke atas bahu orang, tetapi mereka
langsung tidakmahumenolong orangmemikul beban itu.

5 ‘Mereka melakukan sesuatu hanya untuk dilihat orang. Lihatlah be-
tapa besarnya bekas ayat Kitab Suci yang diikatkan pada dahi dan lengan
mereka, serta betapa panjangnya rumbai jubah mereka. 6 Mereka suka
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duduk di tempat terbaik di majlis jamuan dan kerusi khas di saumaah.
7Mereka suka dihormati orang di pasar, dan suka dipanggil “Tuan Guru.”

8 ‘Janganlah suruh orang memanggilmu “Tuan Guru,” kerana kamu se-
muabersaudaradanGurumuhanya satu. 9 Janganlahpanggil sesiapapundi
dunia ini “Bapa,” kerana kamuhanyamempunyai satu Bapa yang di syurga.
10 Janganlah suruh orangmemanggilmu “Pemimpin,” kerana pemimpinmu
hanya satu, iaitu al-Masih. 11 Orang yang terbesar antaramu haruslah
menjadi pelayanmu. 12 Orang yang meninggikan diri akan direndahkan,
dan orang yangmerendahkan diri akan ditinggikan.

13 ‘Malanglah kamu, guru Taurat dan orang Farisi! Kamumunafik! Kamu
menghalang orangmemasuki kerajaan syurga. Kamubukan sahaja enggan
memasuki kerajaan syurga; kamu halang pula orang lain yang berusaha
untuk memasukinya. 14 Malanglah kamu, guru Taurat dan orang Farisi!
Kamu munafik! Kamu menipu balu dan merampas rumahnya, kemudian
pura-pura berdoa panjang. Oleh itu, kamu akan menerima hukuman yang
lebih berat.

15 ‘Malanglah kamu, guru Taurat dan orang Farisi! Kamu munafik!
Kamu merentas lautan dan daratan untuk menarik seseorang menganut
agamamu. Namun, setelah berjaya, kamu menjadikannya isi neraka yang
dua kali lebih buruk daripadamu.

16 ‘Malanglah kamu, pemimpin yang buta! Kamu mengajar orang
demikian, “Jika seorang bersumpah demi rumah ibadat, dia tidak terikat
pada sumpahnya. Tetapi jika dia bersumpah demi emas di dalam rumah
ibadat, dia terikat pada sumpahnya.” 17Hai orang bodoh dan buta! Yang
mana lebih penting, emas atau rumah ibadat Allah yang menjadikan emas
itu suci? 18 Kamu juga mengajar orang begini, “Jika seseorang bersumpah
demimazbah, dia tidak terikat pada sumpahnya; tetapi jika dia bersumpah
demi persembahan di atas mazbah, dia terikat pada sumpahnya.” 19 Hai
orang yang buta hati! Yang manakah lebih penting, persembahan atau
mazbah yang menjadikan persembahan itu suci? 20 Ketahuilah apabila
seseorang bersumpah demi mazbah, dia bersumpah demi mazbah dan
demi segalapersembahandiatasnya. 21Apabila seseorangbersumpahdemi
rumah ibadat, dia bersumpah demi rumah ibadat itu dan demi Dia yang
tinggaldi situ. 22Apabila seseorangbersumpahdemi syurga, diabersumpah
demi takhta Allah dan demi Dia yang duduk di atas takhta itu.

23 ‘Malanglah kamu, guru Taurat dan orang Farisi! Kamu munafik!
Kamu memberikan sepersepuluh daripada pelbagai jenis rempah seperti
selasih, adas manis dan jintan kepada Allah. Tetapi kamu tidak mematuhi
ajaranTaurat yangbenar-benar penting seperti keadilan, belas kasihandan
kesetiaan. Kamu harus mengerjakan semua ini tanpa melalaikan ajaran
yang lain. 24Hai pemimpin yang buta! Agas kamu tapis, tetapi unta kamu
telan.

25 ‘Malanglah kamu, guru Taurat dan orang Farisi! Kamumunafik! Kamu
membersihkan bahagian luar cawan dan pinggan, sedangkan bahagian
dalamnya penuh dengan hasil kekerasan dan kerakusanmu. 26Hai orang
Farisi yang buta hati! Bersihkan bahagian dalam cawan itu, bahagian
luarnya akan bersih juga.

27 ‘Malanglah kamu, guru Taurat dan orang Farisi! Kamumunafik! Kamu
seperti kubur yang bercat putih: cantik di luar tetapi di dalamnya penuh
dengan tulang dan mayat yang busuk. 28 Begitulah kamu! Pada lahirnya
kamu orang yang benar, tetapi sebenarnya kamu durjana danmunafik.
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29 ‘Malanglah kamu, guru Taurat dan orang Farisi! Kamumunafik! Kamu
membina makam yang indah untuk nabi-nabi dan menghiasi kubur orang
yang benar. 30 Kamu berkata, “Kalaulah kami hidup pada zaman nenek
moyang kami dulu, tentu kami tidak akan mengikut perbuatan mereka
yang menumpahkan darah para nabi.” 31 Jadi, kamu sendiri memberikan
kesaksian bahawa kamu keturunan pembunuh nabi! 32 Kalau begitu,
teruskandansempurnakanlahapayangdimulakanolehnenekmoyangmu!

33 ‘Hai kamu seperti ular, bahkan kamu seperti ular berbisa! Bagaimana
kamu dapat melepaskan diri daripada azab neraka? 34 Sesungguhnya Aku
akan mengutus nabi, orang bijaksana dan guru kepadamu. Kamu akan
membunuh dan menyalib mereka. Yang lain pula kamu sebat di dalam
saumaah, dan buru dari kota ke kota. 35 Dengan demikian darah semua
orang benar yang tertumpah di bumi akan ditanggungkan kepadamu:
mulai daripada darah Habil yang tidak bersalah itu hingga kepada darah
Zekaria anak Berekia, yang kamu bunuh di antara rumah ibadat dan
mazbah. 36 Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, semuanya itu akan
ditanggungkan kepada keturunan zaman ini.

37 ‘Baitulmaqdis, Baitulmaqdis! Engkau membunuh nabi dan merejam
utusan Allah! Sudah berapa kali aku ingin mendakap semua pendudukmu
seperti ibu ayammenaungi anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu
tidak mahu. 38Rumahmu akan ditinggalkan dan terbiar. 39 Sesungguhnya,
Aku berkata kepadamu, mulai sekarang engkau tidak akan melihat-Ku
lagi sehingga engkau berkata, “Diberkatilah Dia yang datang dengan nama
Tuhan.” ’

24
Tanda-tanda akhir zaman

1 Apabila Isa melangkah keluar dari rumah ibadat, para pengikut-Nya
datang mendapatkannya lalu menunjukkan bangunan-bangunan rumah
ibadat itu. 2 Isaberkatakepadamereka, ‘Lihatlah semuanya ini! Sesungguh-
nya, Aku berkata kepadamu, satu batu pun tidak akan tinggal di tempatnya;
semuanya akan dirobohkan.’

3 Ketika Isa duduk di atas Bukit Zaitun, para pengikut-Nya datang
mendapatkan-Nya. Padamasa itu tiada orang lain di situ. Mereka bertanya,
‘Junjungan, beritahulah kami bila semuanya akan terjadi? Apakah tanda-
tanda kedatangan-Mu dan akhir zaman?’

4 Isa menjawab, ‘Waspadalah, jangan terpedaya. 5 Ramai orang akan
datang dengan nama-Ku dan berkata, “Akulah al-Masih!” Mereka akan
menipu orang ramai. 6 Kamu akan mendengar tentang peperangan dan
desas-desus peperangan, tetapi jangan gentar. Itu semua mesti terjadi,
tetapi bukanlah bererti akhir zaman sudah tiba. 7 Bangsa akan bertarung
dengan bangsa, kerajaan dengan kerajaan. Kebuluran dan gempa bumi
akan berlaku di merata-rata. 8 Segala ini cuma permulaan, ibarat sakit
sebelum bersalin.

9 ‘Setelah itu kamu akan ditangkap dan diserahkan untuk diseksa dan
dibunuh. Semua orang akan membencimu kerana kamu pengikut-Ku.
10 Pada masa itu ramai pengikut-Ku yang tidak lagi beriman kepada-Ku.
Mereka akan salingmengkhianati danmembenci. 11Ramai nabi palsu akan
tampil memperdaya orang ramai. 12Kejahatan semakin merebak sehingga
kasih sayang hampir luput dari hati manusia. 13 Namun, sesiapa yang
bertahan ke saat akhir akan diselamatkan. 14 Injil tentang kerajaan Allah
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akan disebarkan ke seluruh pelosok bumi sebagai suatu kesaksian kepada
semua bangsa. Selepas itu barulah tiba akhir zaman.

Seksaan yang besar
15 ‘Oleh itu, apabila kamumelihat “Kekejian yangmembawa kebinasaan”

yang disebut oleh Nabi Daniel di tempat suci (biarlah para pembaca mem-
perhatikanya), 16 ketika itu orang yang di Yudea mesti lari ke pergunun-
gan. 17 Orang yang di atas bumbung ketika itu usahlah masuk ke rumah
mengambil apa-apa. 18Orang yang di ladang janganlah pulang mengambil
jubah. 19 Sungguh dahsyat bagi ibu yang mengandung dan menyusui
anak. 20 Berdoalah semoga kamu tidak terpaksa melarikan diri pada
musim dingin atau hari Sabat. 21 Ketika itu akan berlaku kesengsaraan
yang belum pernah berlaku sejak dunia dicipta sampai sekarang, dan yang
tidak akan pernah berlaku lagi. 22 Kalaulah Allah tidak menyingkatkan
masa itu, tiada seorang pun akan selamat. Namun, untuk umat pilihan-
Nya, Allah menyingkatkan masa itu. 23 Pada masa itu, jika orang berkata
kepadamu, “Lihat, al-Masih ada di sini!” atau “Dia ada di situ!” janganlah
percaya. 24 Kerana beberapa al-masih palsu dan nabi palsu akan datang
dengan pelbagaimukjizat serta keajaiban untukmenipu orang. Sebilangan
umat pilihan Allah pun mungkin turut terpedaya. 25 Dengarlah! Aku
memberitahumu semua ini sebelum terjadi.

26 ‘Jika orang berkata kepadamu, “Lihat! Dia ada di gurun!” janganlah
kamu ke sana. Dan jika mereka berkata, “Dia ada di dalam bilik!” usahlah
kamu percaya. 27 Sesungguhnya, Putera Insan akan datang seperti kilat
yang memancar di seluruh langit, dari timur hingga ke barat. 28 Di mana
adamayat, di situlah berkerumunnya burung pemakan bangkai.

Kedatangan yangmulia
29 ‘Tidak lama selepas kesengsaraanmasa itu,

“matahari akan gelap
dan bulan tidak bersinar lagi;

Bintang-bintang akan berguguran
dari langit, dan kuasa-kuasa
angkasa akan digoncang.”

30 ‘Tanda Putera Insan akan kelihatan di langit. Semua suku bangsa
di bumi akan menangis melihat Putera Insan di awan dengan kekuasaan
dan kemuliaan yang agung. 31 Sangkakala akan dibunyikan dengan kuat-
nya, dan Putera Insan akanmenghantar malaikat-malaikat-Nya ke seluruh
pelosok bumi untukmenghimpunkan umat pilihan Allah.

32 ‘Ambillah iktibar daripada pokok ara. Apabila dahannya hijau, lembut
dan mula bertunas, kamu tahu musim panas hampir tiba. 33Demikianlah
apabila kamu melihat perkara-perkara ini, tahulah kamu bahawa wak-
tunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. 34 Sesungguhnya, Aku berkata
kepadamu, segala ini akan terjadi sebelum orang yang hidup hari ini mati
semuanya. 35Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Ku kekal selama-
lamanya.

Nasihat supaya berjaga-jaga
36 ‘Namun demikian, tiada siapa yang mengetahui hari atau wak-

tunya, baik para malaikat di syurga mahupun Putera. Hanya Bapa yang
tahu. 37 Apabila Putera Insan datang, samalah nanti seperti zaman Nuh.
38Sebelumbanjirmelanda, orangmakanminumdanberkahwin, hinggalah
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waktu Nuh masuk ke bahtera. 39 Mereka tidak sedar apa yang berlaku
hingga banjir memusnahkan mereka. Demikianlah kelak apabila Putera
Insan datang. 40 Pada masa itu, antara dua orang yang sedang bekerja di
ladang, seorangdibawapergidanseorangditinggalkan. 41Antaraduaorang
wanita yang sedang menggiling gandum, seorang akan dibawa manakala
yang seorang lagi ditinggalkan.

42 ‘Berjaga-jagalah, kerana kamu tidak mengetahui waktunya Junjun-
ganmu akan datang. 43 Ingatlah: Sekiranya tuan rumah mengetahui bila
masanya pencuri akan datang, dia tidak akan tidur. Dia tidak akan mem-
biarkan pencuri masuk ke rumahnya. 44 Kamu juga hendaklah sentiasa
bersedia. Putera Insan akan datang pada saat yang tidak kamu sangka.

45 ‘Siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Dialah yang diamanahkan
oleh tuannya menjadi pengurus rumahnya dan memberi makan kepada
hamba yang lain pada waktu tertentu. 46Bahagialah hamba itu jika dia di-
dapati menjalankan tugas pada waktu tuannya kembali. 47 Sesungguhnya,
Aku berkata kepadamu, tuan itu akan mengamanahkan segala harta ben-
danya kepada hamba itu. 48Tetapi jika hamba itu durjana, dia akan berkata
dalam hatinya, “Masih lama lagi masanya tuanku akan pulang.” 49Dia pun
memukul hamba-hamba yang lain, dan makan minum dengan kaki botol.
50 Tuan hamba itu akan kembali pada hari yang tidak disangkanya, dan
padawaktu yang tidakdiketahuinya. 51Dia akanmembunuhhamba itudan
membuangnya ke tempat orangmunafik. Di sanalah akan terdapat ratapan
dan kertakan gigi.

25
Ibarat sepuluh anak dara

1 ‘Kerajaan syurga ibarat sepuluh orang anak dara yangmembawa lampu
dan berjalan keluar untuk menyambut pengantin lelaki. 2 Lima orang
daripada mereka itu bijak manakala yang lima lagi kurang berakal. 3 Yang
kurang berakal membawa lampu sahaja tanpa bekalan minyak. 4 Yang
bijakmembawabekalanminyakbersama lampu. 5Apabilapengantin lelaki
lewat tiba, mereka semuanyamengantuk lalu tertidur.

6 ‘Pada waktu tengah malam terdengar seruan, “Pengantin lelaki sudah
dekat; pergilahmenyambutnya!”

7 ‘Kesemua anak dara itu pun membetul-betulkan lampu mereka. 8 Yang
kurang berakal berkata kepada yang bijak, “Berilah kami minyakmu itu
sedikit, kerana lampu kami hampir padam.”

9 ‘Tetapi yangbijakmenjawab, “Kami tidakdapatmemberimu, nanti tidak
cukupminyak ini; pergilah beli minyak daripada penjual.”

10 ‘Sementara yang kurang berakal pergi membeli minyak, pengantin
lelaki pun sampai. Semua mereka yang sudah sedia terus mengiringinya
kemajlis perkahwinan, maka pintu pun ditutup.

11 ‘Kemudian barulah anak dara yang berlima lagi itu tiba lalu berseru,
“Tuan, tuan, bukalah pintu untuk kami!”

12 ‘Tetapi pengantin lelaki berkata, “Sesungguhnya aku tidak menge-
nalmu.”

13 ‘Oleh itu berjaga-jagalah, kerana kamu tidak tahu hari dan waktunya
Putera Insan datang.

Ibarat tentangwang emas
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14 ‘Kerajaan syurga boleh juga diibaratkan demikian: Seorang lelaki
hendak pergi ke tanah asing yang jauh, lalu memanggil hamba-hambanya
untuk berpesan menjaga hartanya. 15 Kepada yang seorang dia memberi
lima keping wang emas, kepada seorang lagi dua keping, kepada yang
seorang lagi sekeping, masing-masing menurut kebolehannya. Setelah itu
dia pun bertolak. 16 Hamba yang menerima lima keping emas itu mem-
perniagakannya, lalumendapat untung lima keping emas lagi. 17Demikian
juga yang menerima dua keping emas, dia mendapat laba dua keping lagi.
18 Tetapi yang menerima sekeping itu menggali lubang dan menyembun-
yikan wang tuannya di situ.

19 ‘Selepas beberapa lama, tuan kepada hamba-hamba itu pulang lalu
menyelesaikan kira-kira dengan mereka. 20 Hamba yang menerima lima
keping wang emas dahulu membawakan lima keping lagi sambil berkata,
“Tuan, tuan telah memberiku lima keping wang emas. Lihatlah, aku telah
mendapatkan lima keping lagi dengannya.”

21 ‘Tuannya berkata kepadanya, “Syabas, wahai hamba yang baik dan
setia. Kamusetiamengurusyang sedikit,makaakuakanmemberimukuasa
mengendalikan yang banyak. Nikmatilah kebahagiaan kurnia tuanmu.”

22 ‘Yang telahmenerima dua keping wang emas pula datang lalu berkata,
“Tuan, tuan telah memberiku dua keping wang emas. Lihatlah, aku telah
mendapatkan dua keping lagi dengannya.”

23 ‘Tuannya berkata kepadanya, “Syabas, wahai hamba yang baik dan
setia. Kamu setia mengurus yang sedikit. Aku akan memberimu kuasa
mengendalikan yang banyak. Nikmatilah kebahagiaan kurnia tuanmu.”

24 ‘Kemudian hamba yangmenerima sekeping wang emas itu datang lalu
berkata, “Tuan, aku tahu tuan berhati batu. Tuanmenuai tanpamenyemai,
memungut hasil tanpa menabur benih. 25 Jadi aku takut, lalu kusorokkan
wang emas tuan itu di dalam tanah. Lihat, itulah hakmilik tuan.”

26 ‘Tetapi tuannyamenjawab, “Hai hamba yang jahat dan pemalas, kamu
tahu aku menuai tanpa menyemai, memungut hasil tanpa menabur benih.
27Oleh itu sepatutnya kamu simpan wang itu di dalam bank, supaya ketika
aku pulang, akumenerimawang itu dengan faedahnya.

28 ‘ “Sekarang, wang sekeping itu kusuruh ambil daripadamudan berikan
kepada yang mempunyai sepuluh keping wang emas. 29 Demikianlah,
kepada setiap orang yang ada, akan diberi lebih lagi, menjadikan dia
penuh dengan kelimpahan; sebaliknya orang yang tidak ada, apa yang ada
padanya pun akan diambil. 30 Buangkan hamba yang tidak berguna ini ke
dalam kegelapan di luar. Di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi.”

Hukuman
31 ‘Apabila Putera Insan datang dengan segala kemuliaan-Nya, di-

iringi sekalian malaikat suci, Dia akan duduk di atas takhta kemuliaan-
Nya. 32 Semua bangsa akan berhimpun di hadapan-Nya, dan Dia akan
mengasing-asingkan mereka, sebagaimana gembala mengasing-asingkan
dombadaripadakambing. 33Diaakanmeletakkandombadi sebelahkanan-
Nya dan kambing di sebelah kiri-Nya.

34 ‘KemudianRaja ituakanberkatakepadamerekayangdi sebelahkanan-
Nya, “Marilah, kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku! Warisilah kerajaan
yang telah disediakan untukmu sejak dunia dicipta. 35 Kerana Aku lapar
dan kamu memberi-Ku makanan; Aku dahaga dan kamu memberi-Ku
minuman; Aku orang asing dan kamu menerima-Ku masuk ke rumahmu;
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36 Aku tidak berpakaian dan kamu memberi-Ku pakaian; Aku sakit dan
kamumelawat-Ku; Aku di dalam penjara dan kamu datang kepada-Ku.”

37 ‘Orang yang benar itu pun bertanya, “Junjungan, bilakah kamimelihat-
Mu lapar dan memberi-Mu makanan, melihat-Mu dahaga dan memberi-
Mu minuman? 38Bilakah kami melihat-Mu orang asing dan menerima-Mu
masuk ke rumah, melihat-Mu tidak berpakaian danmemberi-Mu pakaian?
39 Bila pula kami melihat-Mu sakit, atau di dalam penjara, dan datang
kepada-Mu?”

40 ‘Raja akanmenjawab, “Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, apabila
kamu melakukannya kepada yang paling kecil antara saudara-saudara-Ku
ini, ertinya kamumelakukannya kepada-Ku.”

41 ‘Selepas itu Dia akan berkata kepada mereka yang di sebelah kiri-Nya,
“Nyahlah dari sisiku, kamu yang terlaknat, ke dalam api abadi yang telah
disediakan untuk Iblis dan para penyokongnya; 42 kerana Aku lapar dan
kamu tidak memberi-Ku makanan; Aku dahaga dan kamu tidak memberi-
Ku minuman. 43 Aku orang asing dan kamu tidak menerima-Ku masuk ke
rumahmu;Aku tidakberpakaiandankamutidakmemberi-Kupakaian; Aku
sakit, Aku di dalam penjara, dan kamu tidakmelawat-Ku.”

44 ‘Mereka akan berkata, “Junjungan kami, bilakah kami melihat-Mu
lapar, atau dahaga, orang asing, atau tidak berpakaian, atau sakit, atau di
dalam penjara, dan tidakmengambil berat tentang-Mu?”

45 ‘Dia akan menjawab, “Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, apa-
bila kamu tidak melakukannya kepada yang paling kecil antara saudara-
saudara-Ku ini, ertinya kamu tidakmelakukannya kepada-Ku.”

46 ‘Mereka itu akan menanggung azab hukuman selama-lamanya, man-
akala mereka yang benar akanmenikmati hidup kekal.’

26
Rancangan untukmembunuh Isa

1 Setelah selesai Isa menyampaikan semua ini, Dia pun berkata kepada
pengikut-pengikut-Nya, 2 ‘Kamu tahu bahawa dua hari lagi perayaan Paska
menjelang, dan Putera Insan akan diserahkan untuk disalib.’

3Ketua-ketua imam, guru-guru Taurat dan tua-tua berhimpun di rumah
ImamBesar yang bernamaKayafas. 4Mereka berpakat untukmemperdaya
Isa dan membunuh-Nya. 5 Tetapi mereka berkata, ‘Janganlah dilakukan
padamasa perayaan, takut orang ramai merusuh.’

Isa dituangi minyak
6Apabila Isa berada di Betani di rumah Simon, yangmenghidap penyakit

kusta, 7 seorang wanita mendekati-Nya dengan sebuah bekas alabaster
berisiminyakwangi yang amatmahal, lalumenuangkanminyak itu ke atas
kepala-Nya ketika Dia sedang bertelekan di meja.

8 Apabila pengikut-pengikut-Nya melihat perbuatan wanita itu, mereka
marah lalu berkata, ‘Mengapa membazir begini? 9Minyak wangi ini boleh
dijual denganhargayang tinggi danwangnyabolehdiberikankepadaorang
miskin.’

10 Tetapi apabila Isa mengetahui kemarahan mereka, Dia berkata, ‘Men-
gapakah kamu menyusahkan wanita ini? Dia telah melakukan sesuatu
yang baik untuk-Ku. 11 Orang miskin akan sentiasa ada di sekelilingmu,
tetapi Aku tidaklah sentiasa bersamamu. 12 Dengan menuangkan minyak
wangi ini ke atas tubuh-Ku, dia melakukannya untuk pengebumian-Ku.
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13 Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, di mana-mana pun kelak Injil ini
disampaikan di serata dunia, apa yang telah dilakukan olehwanita ini akan
dikisahkan juga sebagai kenangan kepadanya.’

Yudasmengkhianati Isa
14 Selepas itu, seorang daripada dua belas orang pengikut Isa, bernama

Yudas Iskariot, pergi berjumpa dengan ketua-ketua imam. 15 Dia berkata
kepada mereka, ‘Apakah yang sanggup kamu berikan kepadaku kalau
kuserahkan Dia kepadamu?’ Mereka memberinya tiga puluh keping wang
perak. 16 Sejak itu dia punmencari peluang untukmengkhianati Isa.

Perjamuan Tuhan
17 Pada hari pertama Perayaan Roti Tidak Beragi, pengikut-pengikut

Isa mendapatkan-Nya lalu berkata, ‘Di manakah Junjungan mahu kami
sediakan jamuan Paska untuk-Mu?’

18 Isa menyuruh mereka ke bandar, mencari seorang tertentu dan men-
gatakan kepadanya, ‘Guru berkata, “Masa-Ku sudah hampir; Aku akan
menyambut perayaan Paska di rumahmu bersama para pengikut-Ku.” ’
19 Pengikut-pengikut Isa menjalankan arahan-Nya lalu menyediakan ja-
muan perayaan Paska.

20 Menjelang malam, Dia pun bertelekan di meja bersama pengikutnya
yang dua belas itu. 21 Sambil makan itu Dia berkata, ‘Sesungguhnya, Aku
berkata kepadamu, seorang daripadamu akanmengkhianati-Ku.’

22 Mereka sungguh berdukacita, dan setiap orang daripada mereka
berkata kepada-Nya, ‘Junjungan, tentunya aku bukan orang itu?’

23 Isa menjawab, ‘Orang yang mencecahkan tangannya bersama-Ku
ke dalam bekas akan mengkhianati-Ku. 24 Putera Insan memanglah
harus pergi sebagaimana telah tersurat, tetapi malanglah orang yang
mengkhianati-Nya! Lebih baik lagi bagi orang itu jika tidak dilahirkan.’

25 Ketika itu Yudas yang akan mengkhianati-Nya bertanya, ‘Tuan Guru,
akukah orangnya?’
Isa berkata kepadanya, ‘Kamu telahmengatakannya.’

26 Ketika mereka sedang makan, Isa mengambil roti, mengucap syukur
lalu memecah-mecahkan dan membahagikannya kepada pengikut-
pengikut-Nya sambil berkata, ‘Ambil danmakanlah, ini tubuh-Ku.’

27 Kemudian Dia mengambil cawan air anggur dan mengucap syukur
kepadaAllah lalumemberikannya kepadamereka sambil berkata, ‘Minum-
lah darinya, kamu semua. 28 Kerana ini darah-Ku bagi perjanjian baru,
ditumpahkan untuk umat manusia supaya hapus dosa mereka. 29 Tetapi,
Aku berkata kepadamu, Aku tidak akan minum air anggur dari saat ini
hinggalah hari Aku minum air anggur bersamamu dalam kerajaan Bapa-
Ku.’

30 Setelah menyanyikan sebuah lagu suci mereka pun beredar ke Bukit
Zaitun.

31 Kemudian Isa berkata kepada mereka, ‘Kamu semua akan goyah
kerana-Kumalam ini, sebagaimana telah tersurat:

“Aku akanmerebahkan Gembala,
dan kawanan domba akan
bertempiaran.”
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32 ‘Tetapi setelah Aku dibangkitkan semula, Aku akan mendahului kamu
ke Galilea.’

33 Petrus menjawab, ‘Kalaupun semua yang lain goyah kerana-Mu, Jun-
jungan, aku tidak akan goyah.’

34 Isa berkata kepadanya, ‘Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, pada
malam ini juga, sebelum ayam berkokok, engkau akanmenyangkal-Ku tiga
kali.’

35 Petrus berkata kepada Isa, ‘Kalaupun aku terpaksa mati bersama-
Mu, aku tidak akan menyangkal-Mu, Junjungan!’ Demikian jugalah kata
pengikut-pengikut-Nya yang sebelas orang lagi.

Di taman Getsemani
36 Selepas itu Isa pergi bersama mereka ke sebuah tempat bernama

Getsemani, lalu Dia berkata kepada mereka, ‘Duduklah di sini sementara
Aku berdoa di sana.’ 37 Isa membawa bersama-Nya Petrus dan kedua-dua
anak Zebedeus. Dia mula berdukacita dan amat berpilu hati. 38Dia berkata
kepada mereka, ‘Jiwa-Ku sungguh dukacita, bagaikan mati. Duduklah di
sini berjaga bersama-Ku.’

39 Isa pergi jauh sedikit dari situ lalu sujud menyembamkan muka ke
tanah dan berdoa, ‘Ya Bapa-Ku, kalaulah dapat, edarkanlah cawan ini
daripada-Ku; namun, biarlah kehendak-Mu berlaku, bukan kehendak-Ku.’

40 Kemudian Dia pergi kepada pengikut-pengikut-Nya dan mendapati
mereka telah tertidur; lalu Dia berkata kepada Petrus, ‘Apa? Satu jam pun
kamu tidak dapat berjaga bersama-Ku?’ 41 Berjaga dan berdoalah, takut
nanti kamu tergoda. Memang rohani rela, tetapi jasmani lemah.’

42Bagi kali kedua, Dia pergi dan berdoa, ‘Ya Bapa-Ku, jika cawan ini tidak
mungkin beredar daripada-KumelainkanKuminum, biarlah kehendak-Mu
berlaku.’

43 Selepas itu Dia mendapati mereka tidur lagi, kerana mata mereka
sungguh mengantuk. 44 Dia pun meninggalkan mereka dan pergi berdoa
lagi, bagi kali ketiga. Dia mengucapkan kata-kata yang sama.

45 Setelah itu Dia mendapatkan pengikut-pengikut-Nya lalu berkata,
‘Adakah kamu masih tidur dan berehat? Lihatlah, masanya telah menje-
lang, dan Putera Insan sedang dikhianati untuk diserahkan ke tangan orang
berdosa. 46Bangunlah, ayuh kita pergi. Lihat, pengkhianat-Ku sudah tiba.’

Isa ditangkap
47 Ketika Dia sedang berkata-kata itu, seorang daripada pengikut-Nya

yang dua belas, Yudas, datang diiringi orang yang sangat ramai dan bersen-
jatakan pedang serta belantan. Mereka datang daripada ketua-ketua imam
dan tua-tua. 48 Pengkhianat Isa telah menyatakan isyarat kepada mereka,
‘Yang kucium nanti, itulah orangnya; tangkaplah Dia.’ 49 Dengan segera
dia menghampiri Isa sambil berkata, ‘Selamat sejahtera, Tuan Guru!’ lalu
mencium-Nya.

50 Isa berkata kepadanya, ‘Kawan, mengapakah kamu datang?’
Orang ramai itu pun menangkap Isa. 51 Tiba-tiba seorang pengikut Isa

menghunus pedangnya lalu menetak hamba Imam Besar, sehingga telin-
ganya putus.

52Tetapi Isa berkata kepada pengikut-Nya itu, ‘Simpan semula pedangmu
di tempatnya yang wajar, kerana semua yang menggunakan pedang akan
musnah dimakan pedang. 53Adakah kamu sangka Aku tidak boleh berdoa
supaya Bapa-Ku menghantar lebih daripada dua belas tentera malaikat
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untuk menolong-Ku? 54 Bukankah kejadian ini mesti berlaku supaya yang
tersurat di dalam Kitab Suci ternyata benar?’

55Kemudian Isa berkata kepada orang ramai itu, ‘Patutkah kamu datang,
bagaikan hendak menangkap perompak, dengan pedang dan belantan,
untuk membawa-Ku pergi? Hari demi hari Aku duduk bersamamu, men-
gajar di rumah ibadat, dan kamu tidak menangkap-Ku. 56 Tetapi segala
ini dilakukan untuk menunaikan apa yang tersurat di dalam kitab nabi-
nabi.’ Setelah itu semua pengikut Isa meninggalkan-Nya, masing-masing
melarikan diri.

Isa di hadapanMajlis Agama
57 Orang yang menangkap Isa membawa-Nya kepada Kayafas, Imam

Besar. Di situ guru-guru Taurat dan tua-tua telah berhimpun. 58 Petrus
mengikut dari jauh ke bahagian laman dalam rumah Imam Besar, lalu ma-
suk dan duduk di kalangan hamba-hamba di situ untukmelihat kesudahan
perkara itu.

59Ketua-ketua imam dan seluruh Majlis Agama telah mencari kesaksian
palsu terhadap Isa supaya dapat membunuh-Nya. 60 Tetapi mereka tidak
berjaya. Sungguhpun ramai saksi palsu yang tampil, tidak didapati kesak-
sian yang dikehendaki itu.
Akhirnya dua orang saksi tampil 61 dengan kesaksian: ‘Orang ini telah

berkata, “Aku dapat memusnahkan rumah Allah dan membinanya semula
dalam tiga hari.” ’

62 ImamBesar berdiri lalu berkata kepada Isa, ‘Tidakkahkamumenjawab
apa-apa? Apakah yang didakwakan oleh dua orang ini terhadap-Mu?’
63Tetapi Isa berdiam diri.
ImamBesarberkatakepada-Nya, ‘DemiAllahyanghidup, katakankepada

kami, adakah kamu ini al-Masih, Putera Allah?’
64 Isa berkata kepadanya, ‘Benarlah seperti katamu. Namun, Aku berkata

kepadamu, kemudian hari kelak kamu akanmelihat Putera Insan duduk di
sebelah kanan YangMaha Kuasa, dan datang dalam awan di atas langit.’

65 Kemudian Imam Besar mengoyak-ngoyakkan pakaiannya sambil
berkata, ‘Dia telah melafazkan kata-kata kufur! Apa perlunya saksi lagi?
Sekarang kamu telah mendengar kata-kata kufur-Nya! 66 Bagaimana pen-
dapatmu?’
Merekamenjawab, ‘Dia patut dibunuh.’
67 Setelah itu mereka meludah muka-Nya dan memukul-Nya. Ada yang

menampar-Nya. 68Merekaberkata, ‘Bernubuatlahpada kami, hai al-Masih!
Siapa yangmemukul-Mu?’

Petrusmenyangkal Isa
69SedangPetrusdudukdi lamandalamrumah itu, seoranghambaperem-

puan datang dan berkata kepadanya, ‘Kamu pun bersama Isa dari Galilea.’
70Tetapi Petrusmenyangkal di hadapanmereka semua, ‘Aku tak tahu apa

yang kaukatakan itu.’
71 Setelah Petrus pergi ke luar ke pintu gerbang, seorang perempuan lagi

melihatnya dan berkata kepada orang di situ, ‘Orang ini pun bersama Isa
orang Nasaret.’

72Petrus menyangkal lagi sambil bersumpah, ‘Aku tak kenal orang itu!’
73 Tidak lama kemudian orang yang berdiri-diri di situ menghampiri

Petrus dan berkata kepadanya, ‘Sudah tentu kamu juga seorang daripada
mereka; ini jelas daripada loghatmu.’

74Petrus punmengucapkan kutuk dan sumpah, ‘Aku tak kenal orang itu!’
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Serta-merta ayam berkokok. 75 Lalu Petrus teringat kata-kata Isa
kepadanya, ‘Sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal-Ku tiga
kali.’ Petrus pun keluar dari situ lalu menangis dengan amat kesalnya.

27
Yudasmenggantung diri

1 Setelah siang, semua ketua imam dan tua-tua berpakat untuk mem-
bunuh Isa. 2 Mereka menyuruh orang mengikat-Nya. Kemudian mereka
membawa-Nya lalu menyerahkan-Nya kepada gabenor, Pontius Pilatus.

3 Apabila Yudas yang mengkhianati-Nya melihat bahawa Isa telah di-
jatuhi hukum mati, dia menyesali perbuatannya lalu mengembalikan tiga
puluh keping wang perak ke hadapan ketua-ketua imam dan tua-tua.
4Yudas berkata, ‘Aku berdosa menyebabkan tumpahnya darah orang yang
tidak bersalah.’
Katamereka, ‘Apa kami peduli? Tanganilah sendiri!’
5 Yudas pun mencampakkan keping-keping wang perak itu ke dalam

rumah ibadat lalu pergi menggantung dirinya.
6 Ketua-ketua imam memungut wang perak itu lalu berkata, ‘Menurut

hukum, kita tidak boleh memasukkan wang ini ke dalam perbendaharaan
rumah ibadat, kerana wang ini harga darah.’ 7 Mereka bermesyuarat
lalu menggunakan wang itu untuk membeli ladang tukang tembikar bagi
dijadikan tempat perkuburan orang asing. 8 Oleh itu padang tersebut
dipanggil Padang Darah hingga hari ini. 9 Dengan demikian berlakulah
kata-kata Nabi Yeremia: ‘Maka mereka pun mengambil tiga puluh keping
wang perak itu, harga Dia yang telah dinilai oleh anak-anak Israel, 10 lalu
membeli padang untuk pengebumian orang asing, demikian firman Tuhan
kepadaku.’

Isa di hadapan Pilatus
11 Gabenor bertanya kepada Isa yang berdiri di hadapannya, ‘Adakah

Kamu Raja orang Yahudi?’
Isa berkata, ‘Begitulah seperti katamu.’
12 Ketika Dia dituduh oleh ketua-ketua imam dan tua-tua, Dia tidak

berkata suatu apa. 13 Kemudian Pilatus berkata kepada-Nya, ‘Tidakkah
kamu dengar betapa banyaknya tuduhan terhadapmu dalam kesaksian
mereka?’ 14 Tetapi Isa tidak berkata sepatah pun, sehingga amat hairan
gabenormelihat-Nya.

15 Pada perayaan Paska, lazimnya gabenor membebaskan dari penjara
seorang yang dikehendaki oleh orang ramai. 16 Pada masa itu ada seorang
banduan yang terkenal jahatnya, bernama Barabas. 17 Setelah mereka
berhimpun, Pilatus bertanya, ‘Yang mana kamu mahu aku bebaskan
dan serahkan ke tanganmu, Barabas atau Isa yang dipanggil al-Masih?’
18Gabenormengetahui bahawamereka telahmenyerahkan Isa kepadanya
kerana iri hati.

19 Sedang gabenor duduk di atas kerusi penghakiman, isterinya berkirim
pesan kepadanya, ‘Jangan apa-apakan orang yang tidak bersalah; hari ini
aku banyakmenanggung azab dalammimpi kerana-Nya.’

20 Tetapi ketua-ketua hakim dan tua-tua dapat meyakinkan orang ramai
supayameminta Barabas dibebaskan dan Isa dibunuh.

21 Gabenor berkata kepada mereka, ‘Yang mana antara dua orang ini
kamumahu aku bebaskan dan serahkan ke tanganmu?’
Merekamenjawab, ‘Barabas!’
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22 Pilatus bertanya kepada mereka, ‘Jadi, apa yang harus kubuat dengan
Isa yang dipanggil al-Masih?’
Kesemuamereka berkata kepadanya, ‘Salibkan Dia!’
23 Gabenor berkata, ‘Mengapa, apakah kejahatan yang telah dilakukan-

Nya?’
Tetapi mereka berseru semakin lantang, ‘Salibkan Dia!’
24Apabila Pilatusmelihat bahawadia tidakdapatmempengaruhimereka

malah mereka mula hendak merusuh, dia mengambil air lalu membasuh
tangannya di hadapan orang ramai itu sambil berkata, ‘Aku bebas daripada
kesalahan menumpahkan darah orang yang baik ini. Kamu tanganilah
sendiri.’

25 Kesemua mereka menjawab, ‘Biarlah darah-Nya tertanggung di atas
kami dan zuriat kami.”

26Pilatus punmembebaskanBarabas kepadamereka; dan setelahmenye-
sah Isa, dia menyerahkan-Nya untuk disalib.

Askarmengejek Isa
27 Kemudian askar-askar gabenor membawa Isa ke balai istananya dan

menghimpunkan seluruh pasukan tentera di situ. 28 Mereka melucutkan
pakaian-Nya dan menyarungkan jubah ungu ke tubuh-Nya. 29 Mereka
membuat mahkota daripada duri lalu meletakkannya di atas kepala
Isa dan menggenggamkan mensiang di tangan kanan-Nya. Kemudian
merekaberlutut kepada-Nya sambilmengejek-Nya, ‘HaiRajaorangYahudi!’
30 Selepas itu mereka meludahi-Nya dan memukul kepala-Nya dengan
mensiang itu. 31 Setelah selesai mereka mempermainkan-Nya, mereka
melucutkan jubah ungu itu dan mengenakan semula pakaian-Nya lalu
membawa-Nya untuk disalib.

Isa disalib
32Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan seorang lelaki dari Kirene

bernama Simon. Mereka memaksanya mengangkat kayu salib Isa.
33Mereka pun sampai di suatu tempat dipanggil Golgota, bermakna Tempat
Tengkorak. 34 Di situ mereka memberi-Nya air anggur masam bercam-
pur hempedu dan menyuruh-Nya minum. Tetapi setelah merasanya, Dia
enggan minum. 35 Selepas itu mereka menyalib-Nya, dan membahagikan
pakaiannya dengan membuang undi, maka berlakulah seperti yang di
nubuatkan:

‘Mereka bahagikan pakaian-Ku
antaramereka,

untukmendapat pakaian-Kumerekamembuang undi.’

36 Kemudian mereka duduk berjaga di situ. 37 Di atas kayu salib Isa
mereka memaparkan tuduhan terhadap-Nya: INILAH ISA RAJA ORANG
YAHUDI. 38Duaorangperompakdisalibbersama-Nya, seorangdi kanandan
seorang di sebelah kiri-Nya. 39Orang yang lalu di situ melemparkan kata-
kata kufur kepada-Nya. Sambil menggeleng-gelengkan kepala 40 mereka
berkata, ‘Engkau dapat memusnahkan rumah ibadat dan membinanya
semula dalam tiga hari; selamatkanlahdiri-Mu! KalauEngkauPuteraAllah,
turunlah dari kayu salib itu.’

41 Begitu jugalah ketua-ketua imam, guru-guru Taurat dan tua-tua, turut
mengejek Isa: 42 ‘Dia telahmenyelamatkanorang lain; diri-Nya sendiri tidak
dapat diselamatkan-Nya. Kalau benar dia Raja Israel, turunlah dari kayu
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salib itu sekarang, baru kami percaya kepada-Nya. 43Dia percayakan Allah.
BiarAllahmenyelamatkan-Nya sekarang, kalauAllahmahumengakui-Nya;
kerana Dia berkata, “Aku Putera Allah.” ’ 44Perompak yang disalib bersama
Isa punmenghina-Nya dengan kata-kata demikian.

45 Dari tengah hari hingga tiga petang, seluruh negeri itu diselubungi
kegelapan. 46 Kira-kira pukul tiga petang, Isa berseru dengan suara yang
lantang, ‘Eloi, Eloi, lama sabakhtani?’ maksudnya ‘Ya Allah, Ya Tuhan-Ku,
mengapa Kautinggalkan Aku?’

47 Sesetengah orang yang berdiri di situ berkata, apabila mendengar
seruan-Nya itu, ‘Orang ini memanggil Ilyas.’

48Serta-merta seorang daripadamerekamengambil span,memenuhinya
dengan air anggur masam dan meletakkannya pada mensiang lalu
menawarkannya kepada Isa sebagai minuman. 49 Yang lain berkata,
‘Jangan hiraukan Dia; mari kita lihat kalau Ilyas datang menyelamatkan-
Nya.’

50 Isa berseru lantang sekali lagi, lalumenyerahkan roh-Nyadengannafas
terakhir.

51 Sejurus itu tirai rumah ibadat koyak dari atas ke bawah, bumi digegar
gempa dan batu-batu pejal terbelah; 52 kubur-kubur terbuka; dan banyak
jenazah orang yang taat akan Allah dibangkitkan semula; 53mereka keluar
dari kubur dan selepas Isa dibangkitkan semula,merekamasukke kota suci
itu danmenampakkan diri kepada sebilangan besar orang di situ.

54Apabila ketua tentera dan orangnya yangmengawal Isamelihat gempa
bumi serta kejadian-kejadian lain, mereka pun ketakutan lalu berkata,
‘Benarlah Dia Putera Allah!’

55 Ramai wanita yang telah mengikut Isa dari Galilea dan melayani-Nya
ada di situ, melihat dari jauh. 56 Antara mereka ialah Maryam Magdalena
dan Maryam ibu kepada Yakobus dan Yusuf serta ibu kepada anak-anak
Zebedeus.

Isa dimakamkan
57 Apabila malam menjelang, datang seorang hartawan dari Arimatea,

bernama Yusuf, yang telah menjadi pengikut Isa. 58Dia pergi menghadap
Pilatus dan memohon jenazah Isa. Pilatus pun memerintahkan orang
menyerahkan jenazah itu kepadanya. 59 Yusuf mengambil jenazah itu dan
mengkafankannya dengan kain linen yang bersih. 60 Dia membaringkan
jenazah itu di dalam sebuahmakammiliknya yang baru digalinya daripada
batupejal. Kemudiandiamenggulingkan sebuahbatubesarmenutuppintu
makam itu, lalu pergi dari situ. 61Ketika ituMaryamMagdalena ada di situ,
begitu juga Maryam yang seorang lagi. Mereka sedang duduk berhadapan
makam itu.

62 Pada keesokannya, iaitu sehari selepas Hari Persediaan, ketua-
ketua imam dan orang Farisi datang beramai-ramai menghadap Pilatus.
63Mereka berkata, ‘Tuan, kami teringat, sewaktu Diamasih hidup si penipu
itu ada berkata, “Selepas tiga hari Aku akan bangkit.” 64 Oleh itu, silalah
tuanperintahkan supayadipastikanmakam-Nya tidakdapat dibukahingga
tamat hari ketiga. Kami takut kalau-kalau para pengikut-Nya datang pada
waktu malam dan mencuri mayat-Nya dibawa pergi, lalu berkata kepada
orang ramai, “Dia telah bangkit daripada kematian.” Penipuan ini pasti
lebih dahsyat daripada penipuan pertama.’ 65 Pilatus berkata kepada
mereka, ‘Bawalah beberapa pengawal. Pergilah sendiri, buat apa yang
kamu fikirkan perlu untuk menjaga makam itu.’ 66 Mereka pun pergi
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melakukannya. Mereka memperkukuh makam itu supaya tidak dapat
dibuka langsung, danmerekamenugaskan pengawal berjaga di situ.

28
Kebangkitan Isa

1 Selepas hari Sabat, ketika fajar menyingsing pada hari pertamaminggu
itu, Maryam Magdalena dan Maryam yang seorang lagi pergi melihat
makam Isa. 2 Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang hebat, kerana seorang
malaikat Tuhan turun dari syurga lalu menggulingkan batu yang menutup
makam itu dan duduk di atasnya. 3Wajahnya laksana kilat dan pakaiannya
seputih salji. 4 Para pengawal menggeletar ketakutan apabila melihatnya,
lalu menjadi seperti orangmati.

5Tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, ‘Jangan
takut, aku tahu kamumencari Isa yang telah disalib. 6Dia tidak ada di sini,
kerana Dia telah bangkit semula, seperti yang dikatakan-Nya. Marilah lihat
tempat Dia dibaringkan dulu. 7 Kemudian, segeralah pergi dan katakan
kepada para pengikut-Nya bahawa Dia telah bangkit daripada kematian,
dan Dia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat-Nya.
Lihatlah, aku telahmemberitahumu.’

8 Mereka pun keluar dari makam itu dengan takut dan amat gem-
bira, lalu berlari untuk membawa berita itu kepada para pengikut Isa.
9Dalam perjalanan, tiba-tiba Isa menemui mereka sambil berkata, ‘Salam
sejahtera!’ Lalu mereka pun mendekati Isa dan memegang kaki-Nya serta
menyembah-Nya. 10 Kemudian Isa berkata kepada mereka, ‘Jangan takut.
Pergilah dan suruh saudara-saudara-Ku ke Galilea. Di sana mereka akan
melihat-Ku.’

Laporan pengawal
11 Sementara perempuan itu sedang dalam perjalanan, beberapa orang

pengawal tersebut masuk ke kota dan melaporkan kepada ketua-ketua
imam apa yang telah terjadi. 12 Setelah bermesyuarat dengan tua-tua,
mereka memberikan sejumlah wang yang besar kepada askar-askar yang
berkawal itu 13 serta berpesan, ‘Beritahu orang, “Para pengikut-Nya datang
pada waktu malam dan mencuri mayat-Nya lalu dibawa pergi sewaktu
kami sedang tidur.” 14 Kalau hal ini sampai ke telinga gabenor, kami
akanmelembutkan hatinya dan kamu tidak akan diapa-apakan.’ 15Mereka
menerima wang itu dan melakukan apa yang diarahkan. Cerita ini biasa
disebarkan di kalangan orang Yahudi hingga sekarang.

Perintah untukmemberitakan Injil
16 Kemudian, pengikut Isa yang sebelas itu pergi ke Galilea, ke gunung

yang telah ditetapkan oleh-Nya. 17 Di sana mereka melihat-Nya lalu
menyembah-Nya. Namun demikian, ada antara mereka yang ragu. 18 Isa
berkata kepada mereka, ‘Segala kekuasaan telah diserahkan kepada-Ku,
baik di syurgamahupundi bumi. 19Oleh itupergilah, jadikan semuabangsa
pengikut-Ku. Imadkan mereka dengan nama Bapa, Putera dan Roh Suci.
20Ajar mereka supaya taat akan segala perkara yang telah Kuperintahkan
kepadamu. Aku akan sentiasa bersamamu, hingga ke akhir zaman.’
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Markus
Nabi Yahya

1 Inilah permulaan Injil tentang Isa al-Masih, Putera Allah,
2 Seperti yang tersurat dalam nubuat Nabi Yasyaya:
‘Lihatlah, Aku akanmenghantar utusan-Ku untukmendahului-Mu,
dialah yang akanmenyediakan jalan bagi-Mu’
3 ‘satu suara berseru di gurun,
“Sediakanlah jalan bagi Tuhan,
luruskanlah jalan bagi-Nya.” ’

4 Demikianlah Yahya muncul di gurun, mengimadkan orang dan
mengkhabarkan firman – bertaubatlah dan datanglah untuk diimadkan,
supaya Allah mengampunkan dosamu. 5 Ramailah orang yang datang
dari Yudea dan Baitulmaqdis untuk mendengar kata-kata Yahya. Mereka
mengakui dosamereka lalu Yahyamengimadkanmereka di Sungai Yordan.
6 Yahya berpakaian yang dibuat daripada bulu unta dengan tali pinggang
daripada kulit. Makanannya belalang dan madu gurun. 7 Inilah beritanya:
‘Seorang yang lebih besar daripadaku akan datang selepasku. Tali kasut-
Nya pun tidak layak kuurai. 8Aku mengimadkanmu dengan air, tetapi Dia
akanmengimadkanmu dengan Roh Suci.’

Yahyamengimadkan Isa
9Kemudian Isa datang dari Nasaret di Galilea, lalu diimadkan oleh Yahya

di Sungai Yordan. 10 Ketika Isa keluar dari sungai itu, Dia melihat langit
terbuka dan Roh Suci seperti burung merpati turun hinggap ke atas-Nya.
11Lalu kedengaran suara dari syurga: ‘Engkaulah Putera-Ku yang Kukasihi
dan dengan-Mu Aku berkenan.’

12 Lantas, Roh Suci memimpin Isa ke gurun. 13 Isa di situ selama empat
puluhhari dandigodaoleh Iblis sertadikelilingi binatang liar. Paramalaikat
datangmelayani-Nya.

Pengikut Isa yang pertama
14 Setelah Yahya dipenjarakan, Isa pergi ke Galilea lalu mengkhabarkan

Injil daripada Allah. 15 Isa berkata, ‘Sudah genap masanya dan kerajaan
Allah hampir tiba. Bertaubatlah dan percayalah akan Injil ini!’

16Ketika Isa sedang berjalan di pinggir Laut Galilea, Dia terpandang dua
orang nelayan, Simon dan saudaranya Andreas, sedangmenjala ikan. 17 Isa
berkata kepada mereka, ‘Ikutlah Aku. Aku akan menjadikan kamu penjala
insan.’ 18Mereka terus meninggalkan jala mereka danmengikut-Nya.

19 Sejurus berjalan, Isa melihat dua orang lagi adik-beradik, bernama
Yakobus dan Yahya, anak Zebedeus. Mereka sedang duduk mengemaskan
jala di dalam perahu. 20 Isa terus memanggil mereka. Kedua-dua beradik
itumeninggalkan bapamereka dengan orang gajinya di dalam perahu, lalu
mengikut Isa.

Isamembentak roh durjana
21 Isa dan pengikut-pengikut-Nya tiba di Kapernaum. Pada hari Sabat

berikutnya, Isa masuk ke saumaah lalu mengajar. 22 Semua yang
mendengar-Nya kagum kerana Dia mengajar dengan penuh kewibawaan,
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berbeza dari guru-guru Taurat. 23Ketika itu seorang yang dirasuk roh dur-
jana berada di saumaah. Dia berseru: 24 ‘Apa yang hendak Kaubuat kepada
kami, hai Isa orangNasaret? Adakah Engkau hendakmembinasakan kami?
Aku tahu siapa Engkau. Engkau Yang Suci daripada Allah!’

25 Isa membentak roh itu, ‘Diam! Keluar daripada orang ini!’ 26Roh dur-
jana itu menggoncang-goncang tubuh orang yang dirasuknya lalu keluar
sambil menjerit.

27 Hal ini menyebabkan semua orang tercengang lalu berbisik sesama
sendiri, ‘Adakah ini suatu ajaran baru? Dia memerintah roh-roh durjana
dengan penuh kuasa dan mereka menurut kata-Nya.’ 28Dengan demikian,
khabar tentang Isa segera tersebar ke seluruh Galilea.

Isamenyembuhkan ramai orang
29 Isa dan pengikut-Nya, termasuk Yakobus dan Yahya, keluar dari

saumaah itu lalu ke tempat kediaman Simon dan Andreas. 30 Ibu mertua
Simon sedang demam terbaring di tempat tidur. Setibanya Isa di situ,
Dia diberitahu tentang hal itu. 31 Isa menghampiri ibu mertua Simon,
memegang tangannyadanmenolongnyabangun. Demamwanita itu hilang
lalu dia melayani mereka.

32Apabila malam menjelang, semua orang sakit dan orang yang dirasuk
roh iblis dibawa kepada Isa. 33 Semua penduduk kota berhimpun di
hadapan rumah itu. 34 Isa menyembuhkan ramai orang daripada pelbagai
penyakit. Dia jugamenghalau roh-roh iblis sambil memerintahkanmereka
diam keranamereka tahu siapa Dia.

Isamengajar di kota-kota lain
35Keesokannya, pada waktu subuh, Isa bangun lalu pergi ke luar kota ke

suatu tempat yang sunyi untuk berdoa. 36Simon dan rakan-rakannya pergi
mencari Isa. 37 Setelah menjumpai-Nya, mereka berkata: ‘Semua orang
sedangmencari-Mu!’

38 Isa berkata, ‘Kita mesti ke kota-kota lain di negeri ini supaya Aku dapat
menyebarkan Injil di sana. Kerana tujuan inilah, maka Aku datang.’ 39Lalu
Isamenjelajah ke serata Galilea, mengajar di saumaah danmenghalau roh-
roh iblis.

Isamenyembuhkan seorang yang sakit kusta
40 Seorang yang menghidap penyakit kusta datang kepada Isa lalu berlu-

tut meminta pertolongan-Nya. Katanya, ‘Jika Engkau mahu, Engkau dapat
mentahirkanku.’

41 Isa berbelas kasihan lalumenghulurkan tangan-Nyamenyentuh orang
itu sambil berkata, ‘Aku mahu. Tahirlah!’ 42 Pada saat itu juga orang itu
ditahirkan daripada penyakit kusta.

43 Isa menyuruhnya pergi dengan memberi suatu peringatan keras:
44 ‘Dengar baik-baik. Jangan beritahu sesiapapun hal ini. Tetapi pergi
kepada imam, kemudian persembahkan korban sebagaimana diperin-
tahkanolehMusa, sebagai bukti kepadamerekabahawakamubenar-benar
sudah ditahirkan.’ 45Tetapi orang itumenyebarkan hal itumerata-rata dan
terus-menerus, sehingga Isa tidak dapat masuk ke bandar terang-terangan.
Isa tinggal di luar kota di tempat-tempat yang lengang, namun orang dari
pelbagai kawasan datang kepada-Nya.

2
Isamenyembuhkan seorang lumpuh
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1 Beberapa hari kemudian, Isa pulang ke Kapernaum dan tersebarlah
khabar itu. 2 Ramailah orang datang berhimpun di rumah tempat Dia
tinggal itu, sehingga penuh sesak sampai ke pintu. Isa pun menyampaikan
firman kepadamereka. 3Datanglah empat orangmengusung seorang yang
lumpuh. 4 Oleh sebab kesasakan itu, mereka tidak dapat membawanya
kepada Isa. Oleh itu mereka membuka bumbung rumah betul-betul di atas
tempat Isa berada lalu menurunkan orang lumpuh yang terbaring di atas
tikar. 5Melihat iman mereka yang begitu teguh, Isa berkata kepada orang
lumpuh itu, ‘Anak-Ku, dosamu telah diampunkan.’

6Guru-guru Taurat yang duduk di situ berkata dalam hati, 7 ‘Lancangnya
dia mengkufuri Allah! Tiada siapa boleh mengampunkan dosa kecuali
Allah!’

8 Tetapi Isa segera mengetahui dalam roh-Nya bahawa mereka berfikir
demikian lalu berkata, ‘Mengapa kamu berfikir begitu? 9 Manakah yang
lebih mudah dikatakan: “Dosamu telah diampunkan,” atau, “Bangun,
angkat tikarmu dan berjalanlah”? 10 Tetapi supaya kamu tahu bahawa
di bumi ini Putera Insan berkuasa mengampunkan dosa...’ Berkatalah
Dia kepada orang lumpuh itu, 11 ‘Aku berkata kepadamu, bangun, angkat
tikarmu, dan pulanglah.’ 12Di hadapanmatamereka semua, orang lumpuh
itu bangun, mengangkat tikarnya lalu segera berjalan ke luar. Semua orang
di situ kehairanan lalumemuji Allah. Mereka berkata, ‘Belum pernah kami
lihat kejadian begini!’

Panggilan Lewi
13 Isa pergi lagi ke pinggir laut. Ramai orang datang kepada-Nya lalu Dia

mengajar mereka. 14Ketika Isa berjalan di situ, Dia terpandang seorang pe-
mungut cukai bernamaLewi anakAlfeus sedang duduk di tempat kerjanya.
Isa berkata kepadanya, ‘Ikutlah Aku,’ lalu Lewi bangunmengikut-Nya.

15Selepas itu Isamakandi rumahLewi. Ramaipemungut cukaidan ‘orang
berdosa’ mengikut Isa dan ramai antara mereka turut makan bersama Isa
serta para pengikut-Nya. 16 Apabila hal ini dilihat oleh sebilangan guru
Taurat daripada golongan Farisi, mereka bertanya kepada para pengikut
Isa: ‘Mengapa dia makan bersama pemungut cukai dan “orang berdosa”?’

17 Isa mendengar pertanyaan itu lalu menjawab, ‘Orang sakitlah yang
memerlukan tabib, bukannya orang sihat. Aku datang bukan untuk me-
manggil orang yang benar, tetapi orang berdosa.’

Berpuasa
18 Pada suatu masa ketika para pengikut Yahya Pengimad dan pengikut

orang Farisi berpuasa, beberapa orang datang kepada Isa lalu bertanya,
‘Pengikut Yahya Pengimad dan pengikut orang Farisi sedang berpuasa,
mengapa pengikut-Mu tidak?’

19 Isa menjawab, ‘Adakah tetamu di majlis jamuan kahwin berpuasa?
Tentu tidak, selagi pengantin lelaki masih bersama mereka, tidaklah
mereka berpuasa. 20Tetapi akan tiba saatnya pengantin lelaki dibawapergi
meninggalkanmereka. Ketika itulahmereka berpuasa.

21 ‘Tiada siapa menggunakan kain baru untuk menampal pakaian lama,
kerana kain baru itu akan mengecut dan semakin koyaklah pakaian lama.
22Begitu juga, tiada siapamenuangkanair angguryangbarukedalambekas
kulit yang lama. Kalaudilakukan, air anggur baru akanmemecahkanbekas
lama, dan kedua-duanya terbuang. Air anggur baru mesti dituangkan ke
dalam bekas yang baru.’
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Isa dan hari Sabat
23 Pada suatu hari Sabat, Isa dan para pengikut-Nya berjalan melalui

ladang gandum. Para pengikut-Nyamulamemetik beberapa tangkai bijirin
gandum. 24 Sebilangan orang Farisi berkata kepada Isa, ‘Lihatlah, para
pengikutmumelanggar hukum Taurat pada hari Sabat!’

25 Isa menjawab, ‘Tidakkah kamu membaca apa yang dilakukan oleh
Daud semasa dia dan anak buahnya kekurangan dan kelaparan? 26 Dia
masuk ke khemahAllah sewaktu Abiatar berjawat sebagai ImamBesar lalu
makan roti persembahan, meskipun perbuatan itu dilarang kerana hanya
imam dibenarkan makan roti itu. Daud juga memberikan roti itu kepada
mereka yang ada bersamanya.’

27 Isa menambah, ‘Hari Sabat diwujudkan untuk manusia, bukannya
manusia diwujudkan untuk hari Sabat. 28 Jadi Putera Insan juga Junjungan
atas hari Sabat.’

3
1 Kemudian Isa kembali ke saumaah. Di situ ada seorang yang lumpuh

sebelah tangannya. 2Ada beberapa orang yang inginmencari alasan untuk
membuat tuduhan terhadap Isa. Merekamemerhatikan dengan teliti sama
ada Dia akan menyembuhkan orang itu pada hari Sabat. 3 Isa berkata
kepada orang yang lumpuh sebelah tangannya itu, ‘Berdiri, marilah ke
depan.’

4Kemudian Diamenyoal orang di situ, ‘Manakah yang boleh kita lakukan
pada hari Sabat: berbuat baik atau jahat? Menyelamatkan atau membi-
nasakan orang?’ Tetapi semuanya berdiam diri.

5 Isa memandang orang di sekeliling-Nya dengan rasa marah dan amat
dukacita denganmereka yang begitu keras kepala. LaluDia berkata kepada
orang yang lumpuh sebelah tangannya itu, ‘Hulurkan tanganmu.’ Orang
itu pun menghulurkan tangannya yang lumpuh, tangan itu terus sem-
buh. 6Orang Farisi keluar dari situ lalu segera berpakat dengan beberapa
anggota golongan Herodes untukmembunuh Isa.

Orang ramaimengikut Isa
7 Isa beredar ke laut bersama pengikut-pengikut-Nya. Ramai orang

Galilea datang kepada-Nya. Ada yang dari Yudea, 8 Baitulmaqdis, Idumea,
seberang Sungai Yordan, dan sekitar Tirus dan Sidon. Mereka datang
berduyun-duyun kerana mendengar segala yang telah dilakukan-Nya.
9 Begitu ramainya orang sehingga Isa menyuruh pengikut-Nya menyedi-
akan perahu untuk-Nya supaya Dia tidak terhimpit. 10 Ramai orang telah
disembuhkan-Nya. Oleh itu, orang sakit berebut-rebut hendakmenyentuh-
Nya. 11 Apabila orang yang dirasuk roh-roh durjana melihat-Nya, mereka
sujud di hadapan-Nya lalu berseru, ‘Engkau Putera Allah.’ 12 Isa melarang
keras merekamengatakan siapa Dia.

Isamemanggil dua belas rasul
13 Kemudian Isa naik ke bukit. Dia memanggil semua orang yang

dikehendaki-Nya lalu mereka datang kepada-Nya. 14 Isa memilih dua belas
orang antara pengikut-Nya itu untuk menyertai-Nya dan untuk diutus-Nya
memberitakan Injil 15 serta dikurniai kuasa untukmenghalau roh-roh iblis.
16 Dua belas orang yang dipilih-Nya itu ialah: Simon (yang juga dipanggil-
Nya Petrus); 17 Yakobus dan saudaranya Yahya iaitu anak-anak Zebedeus
(dua orang adik-beradik ini digelar-Nya Boanerges, yang bermakna Anak
Petir); 18 Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Tomas, Yakobus anak
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Alfeus, Tadeus, Simon orang Patriot 19 dan juga Yudas Iskariot yang kelak
mengkhianati-Nya.

Isa dan Beelzebul
20 Selepas itu Isa masuk ke sebuah rumah, tetapi begitu ramainya

orang yang datang berkumpul semula sehingga Isa dan pengikut-pengikut-
Nya tidak sempat makan. 21 Apabila keluarga Isa mendengar perkara
ini, mereka juga datang untuk mengambil-Nya apabila mendengar orang
berkata, ‘Dia tidak siuman.’

22Sebilangan guru Taurat dari Baitulmaqdis berkata, ‘Dia dirasuk Beelze-
bul! Dengan kuasa penghulu roh iblis Dia menghalau roh-roh iblis.’

23Oleh itu Isamemanggil semuaorang itu lalubercakapmelalui beberapa
ibarat: ‘Bagaimana Iblis dapat menghalau Iblis? 24 Kalau satu kerajaan
berpecah belah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. 25 Dan jika keluarga
berpecah belah, keluarga itu akan hancur. 26 Dan jika Iblis berontak
melawan dirinya sendiri dan berpecah belah, dia tidak dapat bertahan;
sudah sampailah saat kemusnahannya. 27 Tiada siapa dapat memasuki
rumah seorang yang gagah dan merampas hartanya, kecuali orang gagah
itu dapat diikatnya dahulu. 28 Ingatlah: Segala dosa dan kata kufurmanusia
dapat diampunkan. 29Tetapi sesiapa yang mengkufuri Roh Suci tidak akan
diampunkan; dia bersalah kerana berbuat dosa kekal.’

30 Isa berkata demikian kerana ada orang berkata, ‘Dia dirasuk roh
durjana.’

Isa dan saudara-saudara-Nya
31Apabila ibu dan saudara-saudara Isa tiba, mereka menanti di luar dan

menyuruh orang memanggil-Nya. 32Pada waktu itu, orang ramai duduk di
sekeliling Isa berkata kepada-Nya, ‘Lihatlah! Ibu dan saudara-saudara-Mu
ada di luar. Merekamemanggil Engkau.’

33 Isa menjawab, ‘Siapakah ibu-Ku? Siapakah saudara-saudara-Ku?’
34 Dia memandang semua orang yang duduk di sekeliling-Nya lalu

berkata, ‘Lihat, inilah ibu dan saudara-saudara-Ku! 35 Sesiapa yang
melakukankehendakAllah, dialah saudara lelaki, saudaraperempuan, dan
ibu-Ku.’

4
Ibarat tentang seorang penabur

1 Isa mula mengajar lagi di pinggir laut. Begitu ramainya orang datang
berasak-asak di sekeliling-Nya sehingga Dia terpaksa duduk di dalam se-
buah perahu di laut itu manakala orang ramai berdiri di pantai. 2 Isa
mengajarmerekabanyakperkaramelalui ibarat. Dalamajaran-Nya itu, Dia
berkata: 3 ‘Dengarlah! Seorangpeladangpergimenaburbenih. 4Semasadia
menabur benih, ada yang jatuh di jalan, lalu habis dimakan burung. 5Ada
yang jatuh di tempat yang berbatu dan kurang tanahnya. Benih itu cepat
tumbuh kerana tanahnya tidak dalam. 6Tetapi ketikamatahari naik, tunas-
tunas itu layu lalu kering kerana tidak mempunyai akar. 7 Ada pula yang
jatuh di tengah semak berduri, lalu semak membesar dan membantutkan-
nya sehingga tidak berbuah. 8 Tetapi ada benih yang jatuh di tanah subur
lalu bertunas, membesar dan berbuah, hasilnya tiga puluh, enam puluh
atau seratus kali ganda.’

9Lalu kata-Nya, ‘Jika kamu bertelinga, dengarlah.’
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10 Ketika Isa bersendirian, dua belas pengikut-Nya dan beberapa orang
yang ada bersama-Nya menanya Dia erti ibarat itu. 11 Isa berkata kepada
mereka, ‘Kamu telah diberi anugerah untuk mengetahui rahsia kerajaan
Allah. Tetapi orang luar akanmendengarnyamelalui ibarat, 12 supaya

‘ “Mereka terus melihat tetapi tidak nampak,
mereka terus mendengar

tetapi tidak faham;
kerana sekiranyamerekamengerti,

mereka akan bertaubat dan diampuni!” ’
13 Kemudian Isa bertanya kepada mereka, ‘Jika kamu tidak mema-

hami ibarat itu, bagaimanakah kamu dapat mengerti ibarat yang lain?
14Peladang itumenabur firman. 15Ada orang seperti benih di jalan, tempat
firman itu ditabur. Sebaik-baik mereka mendengar firman, datanglah Iblis
untuk mengambil firman yang sudah ditabur di dalam hati mereka. 16Ada
orang lain seperti benih yang ditabur di tempat berbatu. Mereka menden-
gar firman itu dan segera menerimanya dengan sukacita, 17 tetapi akarnya
tidak dalam di hati, maka tidak tahan lama. Apabila orang itumenanggung
kesusahan atau penganiayaan kerana firman itu, mereka segera berpaling.
18 Ada yang lain seperti benih yang ditabur di tengah semak berduri.
Merekamendengar firman itu, 19 tetapi kerunsingan tentang hidup, tarikan
palsu harta benda dan aneka kemahuan lain membantutkan firman itu
sehingga tidakberbuah. 20Danyang lain seperti benihyangditaburdi tanah
subur. Mereka mendengar dan menyambut firman itu lalu mendatangkan
hasil: tiga puluh, enam puluh atau seratus kali ganda.’

Ibarat tentang pelita
21 Isa berkata pula, ‘Pernahkah orang memasang pelita lalu meletakkan-

nya di bawah pasu atau katil? Tentu diletakkannya di atas kaki pelita.
22Yang tersembunyi akan dinyatakan, yang dirahsiakan akan didedahkan.
23 Jika kamu bertelinga, dengarlah.’

24 Selepas itu Isa berkata, ‘Perhatikan apa yang kamu dengar. Ukuran
yang kamu gunakan untukmengukur akan digunakan terhadapmu, malah
lebih berat lagi. 25 Sesiapa yang ada sesuatu akan diberi lebih banyak lagi;
tetapi sesiapa yang tidak ada, sedikit yang ada padanya pun akan diambil
daripadanya.’

Ibarat tentang benih yang tumbuh
26 Isa berkata seterusnya, ‘Kerajaan Allah ibarat seorang yang menabur

benih di ladangnya. 27Malam dia tidur, siang dia bekerja. Benih itu terus-
menerus tumbuhdanmembesar. Dia tidak fahambagaimanahal itu terjadi.
28 Tanahlah yang menumbuhkan tanaman hingga berbuah – mula-mula
pucuk, kemudian bulir, akhirnya buah. 29 Setelah masak, buahnya dituai
oleh orang itu keranamusimmenuai telah tiba.’

Ibarat tentang biji sesawi
30 ‘Bagaimanakah kerajaan Allah?’ kata Isa lagi. ‘Apakah ibarat yang

dapat digunakan untukmenjelaskannya? 31Keadaannya seperti biji sesawi
yangditaburdi tanah, iaitubenih terkecil di dunia. 32Tetapi apabila ditabur,
benih itu tumbuh dan menjadi tumbuhan yang terbesar. Dahannya begitu
rimbun sehingga burungmembuat sarang di bawah keteduhannya.’
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33Dengan banyak ibarat yang semacam itu Isa mengajar tentang firman
kepada mereka, setakat yang dapat mereka faham. 34 Dia tidak berkata-
kata kepadamereka tanpa ibarat. Tetapi apabila Dia sendirian dengan para
pengikut-Nya, Dia menerangkan segala-galanya.

Angin ribut diredakan
35 Pada petang itu juga, Isa berkata kepada para pengikut-Nya, ‘Marilah

kita pergi ke seberang sana.’ 36 Ketika itu Isa di dalam perahu. Para
pengikut-Nyameninggalkanorangramai itudipantai lalubelayarbersama-
Nya. Ada beberapa perahu lain yang belayar bersama-sama. 37 Lalu angin
bertiup kencang dan ombak melanda perahu sehingga hampir dipenuhi
air. 38Ketika itu Isa sedang tidur di bahagian belakang perahu, kepala-Nya
beralaskan bantal. Para pengikut-Nyamengejutkan Dia lalu berkata, ‘Tuan
Guru, tidakkah Engkau peduli? Kita hampir karam!’

39 Isa bangun lalu memarahi angin dan berkata kepada ombak, ‘Diam!
Tenanglah!’ Angin pun reda dan laut menjadi tenang.

40 Kemudian Isa berkata kepada para pengikut-Nya, ‘Mengapa kamu
begitu takut? Mengapa kamumasih tidak percaya?’

41 Mereka berasa gerun lalu berkata sesama sendiri, ‘Siapakah Dia ini?
Angin dan ombak pun taat kepadanya!’

5
Isamenyembuhkan seorang yang dirasuk roh iblis

1 Lalu sampailah mereka di seberang laut, di daerah Gerasa. 2 Sebaik-
baik Isa turun dari perahu, seorang lelaki yang kerasukan roh durjana
keluar dari perkuburan lalu menemui-Nya. 3Orang itu tinggal di kawasan
perkuburan. Tiada siapa terdaya mengikatnya lagi, meskipun dengan
rantai. 4 Berkali-kali dia dirantai dan dibelenggu, tetapi dapat diputuskan-
nya rantai itu dan dipatahkannya belenggu itu. Tiada seorang pun dapat
menguasainya. 5 Siang malam dia merayau di perkuburan dan di bukit,
sambil menjerit-jerit danmencederakan badannya dengan batu.

6Dari jauh diamelihat Isa lalu lari mendekati-Nya dan sujud di hadapan-
Nya. 7 Orang itu berseru dengan suara keras, ‘Hai Isa, Putera Allah Yang
Maha Tinggi, apa urusan-Mu dengan aku? Demi Allah, jangan seksa aku!’
8Kerana sebelumnya Isa berkata kepadanya, ‘Roh durjana, keluarlah kamu
daripada orang ini!’

9Kemudian Isa bertanya kepadanya, ‘Siapa namamu?’
Orang itu menjawab, ‘Legion, kerana kami ini ramai sekali.’ 10 Dia

memohon sungguh-sungguh kepada Isa supaya tidak menghalau mereka
keluar dari kawasan itu.

11Berdekatan tempat itu ada kawanan babi yang sedangmencari makan
di lereng bukit. 12 Roh-roh iblis itu memohon kepada Isa, ‘Suruhlah kami
pindah ke babi itu, biarlah kami masuk ke dalam tubuh babi itu.’ 13 Isa
bersetuju, lalu roh-roh durjana itu keluar dan masuk ke dalam tubuh
kawananbabi itu. Kesemuababi itu, kira-kira dua ribu ekor, terjun dari tepi
cenuram ke dalam laut lalu mati lemas.

14 Penjaga-penjaga babi itu lari lalu menyebarkan berita itu di bandar
dan di desa. Para penduduk pun keluar hendak melihat apa yang telah
terjadi. 15Merekamenghampiri Isa lalumelihat orang yang tadinya dirasuk
roh iblis yang banyak itu, kini duduk diam, sudah berpakaian dan ternyata
siuman. Mereka semua pun ketakutan. 16 Semua yang telah menyaksikan
kejadian itu menceritakan segala-galanya tentang orang yang kerasukan
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roh iblis dan kawanan babi itu. 17 Oleh itu mereka meminta Isa mening-
galkan daerah itu.

18 Ketika Isa menaiki perahu, orang yang tadinya dirasuk roh iblis itu
memohon kepada-Nya, supaya dia dibenarkanmenyertai-Nya. 19Tetapi Isa
tidak membenarkan, sebaliknya berkata, ‘Pulanglah kepada keluargamu,
kepada orang sekampungmu. Beritahu mereka betapa besarnya pertolon-
gan Tuhan bagimu dan bagaimana Dia telah berbelas kasihan pada kamu.’
20Orang itu pun mula menjelajahi daerah sepuluh kota dan menceritakan
segala yang telah dilakukan oleh Isa untuknya. Mereka semua kehairanan.

Isamelakukanmukjizat dan penyembuhan
21Setelah itu, Isakembalimenyeberang lautdenganperahu. Setiba-Nyadi

pantai sebelah sana, Dia dikerumuni orang yang ramai sekali. 22Datanglah
Yairus, seorang ketua saumaah di situ. Ketika dia melihat Isa, dia sujud di
hadapan-Nya 23danmerayu, ‘Anak perempuanku sakit tenat, hampir mati.
Tolonglah datang, letakkan tangan-Mu padanya, supaya dia sembuh dan
dapat terus hidup.’ 24 Isa pun pergi bersama Yairus.
Begitu ramainya orang yangmengikut Isa sehinggaDia diasakdari semua

pihak. 25Di situ ada seorangwanita yang sudah dua belas tahunmenghidap
penyakit pendarahan. 26 Dia telah menghabiskan segala hartanya untuk
dirawat oleh ramai tabib tetapi tidak sembuh, semakin parah keadaan-
nya. 27 Wanita itu telah banyak mendengar tentang Isa. Oleh itu, dia
masuk ke tengah-tengah orang ramai itu dan mendekati Isa dari belakang
lalu menyentuh jubah-Nya. 28 ‘Kiranya dapat kusentuh jubah-Nya,’ kata
wanita itu, ‘tentu aku akan sembuh.’ 29Dengan serta-merta pendarahannya
berhenti. Dia merasakan dirinya sudah sembuh.

30 Pada saat itu Isa sedar ada kuasa yang telah keluar daripada-Nya lalu
Dia bertanya, ‘Siapa yang menyentuh jubah-Ku?’ 31 Para pengikut-Nya
berkata, ‘Lihatlah orang berasak-asak di sekeliling Engkau. Bagaimana
Engkau boleh bertanya siapa yangmenyentuh-Mu?’

32 Tetapi Isa memandang sekeliling-Nya, mencari orang yang telah
menyentuh-Nya itu. 33 Wanita itu mengetahui apa yang telah terjadi
kepada dirinya. Dia gementar ketakutan, lalu tampil dan sujud kepada Isa
serta menceritakan segala-galanya. 34 Isa berkata kepadanya, ‘Hai anak-
Ku, imanmu telah menyembuhkan kamu. Pergilah dengan sejahtera dan
sembuhlah daripada penyakitmu.’

35 Sedang Isa berkata-kata itu, beberapa orang pesuruh datang daripada
keluarga ketua saumaah dan memberitahu Yairus, ‘Anak perempuan tuan
sudahmeninggal. Usahlah tuan susahkan Tuan Guru lagi.’

36 Isa tidak menghiraukan kata-kata itu. Dia berkata kepada Yairus,
‘Jangan takut, percaya saja.’

37 Lalu Isa tidak membenarkan siapapun mengikut-Nya kecuali Petrus,
Yakobus dan Yahya, saudara Yakobus. 38 Apabila tiba di rumah Yairus,
Isa melihat keadaan yang kelam-kabut dan mendengar ratap tangis yang
kuat. 39 Isa masuk lalu berkata kepada mereka, ‘Mengapa kelam-kabut
dan menangis? Anak itu tidak mati, cuma tidur.’ 40 Tetapi mereka
mentertawakan Isa.
Setelah menyuruhmereka semua keluar, Isa mengajak ibu bapa anak itu

dan pengikut-pengikut-Nyamasuk ke bilik tempat anak itu terbaring. 41 Isa
memegang tangan anak itu lalu berkata kepadanya, ‘Talitha kum!’ (mak-
sudnya, ‘Anak perempuan, Aku berkata kepadamu, bangunlah!’). 42 Anak
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perempuan yang berusia dua belas tahun itu segera bangkit lalu berjalan.
Mereka semua sungguhkagum. 43Tetapi dengan tegas Isamelarangmereka
memberitahu sesiapa tentang perkara itu, lalumenyuruhmerekamemberi
anak itu makan.

6
Isamengajar di Nasaret

1 Isa beredar dari situ lalu pulang bersama para pengikut-Nya ke kam-
pung halaman-Nya. 2 Pada hari Sabat Dia mula mengajar di saumaah.
Jemaah di situ hairanmendengar ajaran Isa.

‘Dari manakah Dia memperoleh semua ini?’ tanya mereka. ‘Apakah
kebijaksanaan yang ada pada-Nya? Bagaimanakah Dia dapat melakukan
mukjizat? 3Bukankah Dia ini tukang kayu, anak kepada Maryam, saudara
kepada Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Bukankah saudara-saudara
perempuan-Nya tinggal di sini?’ Oleh itu mereka engganmenerima-Nya.

4 Isa berkata kepada mereka, ‘Seorang nabi dihormati di mana-mana
kecuali di kampung halamannya, di antara sanak-saudaranya dan di dalam
keluarganya sendiri.’ 5 Dia tidak dapat melakukan satu mukjizat pun di
situ. Dia hanya menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan
tangan-Nya pada mereka. 6 Dia sungguh hairan bahawa mereka tidak
percaya.

Isamengutus dua belas pengikut-Nya
Selepas itu, Isa pergi ke kampung-kampung di sekitar itu dan mengajar.

7 Dia memanggil pengikut-Nya yang dua belas itu, lalu mengutus mereka
berdua-dua, serta memberi mereka kuasa atas roh-roh durjana.

8 Perintah-Nya kepada mereka demikian: ‘Jangan bawa apa-apa dalam
perjalanan, kecuali sebatang tongkat – roti pun jangan, beg pun jangan,
wang dalam ikat pinggang pun jangan. 9 Pakailah capal, tetapi sehelai
baju sahaja.’ 10 Isa berkata lagi, ‘Apabila kamu disambut di sesebuah
rumah, tinggallah di situ hingga kamu beredar dari kota itu. 11 Sebaliknya,
jika penduduk sesuatu kota enggan menerimamu atau mendengar kata-
katamu, pergilah dari situ dan kebaskan debu daripada tapak kakimu
sebagai kesaksian terhadapmereka.’

12 Pengikut Isa yang dua belas itu pun pergi menyampaikan berita ba-
hawamanusia harus bertaubat. 13Merekamenghalaubanyak roh iblis, dan
menyapukanminyakpadaramaiorangsakit sertamenyembuhkanmereka.

Nabi Yahya dibunuh
14Raja Herodes mendengar tentang kejadian itu, kerana nama Isa sudah

terkenal di mana-mana. Ada orang berkata, ‘Yahya Pengimad sudah hidup
semula! Itulah sebabnya dia ini berkuasamelakukanmukjizat.’

15Yang lain berkata, ‘Dia ini Ilyas.’
Ada pula yang berkata, ‘Dia ini nabi, seperti nabi zaman dahulu.’
16Ketika mendengar hal demikian, Herodes berkata, ‘Dia itu Yahya yang

kepalanya telah kupancung, tetapi dia hidup semula!’
17 Ini keranamemang Herodes telahmemberikan perintah supaya Yahya

ditangkap, diikat dan dipenjarakan. Herodes berbuat demikian kerana
Herodias, isteri kepada saudaranya Filipus, yang telah dikahwininya.
18 Yahya pernah menegur perbuatan Herodes itu, ‘Tuanku bersalah men-
gahwini isteri saudara sendiri.’ 19 Akibatnya Herodias menaruh dendam
terhadap Yahya dan ingin membunuhnya, tetapi hasratnya terhalang,
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20sebabHerodes takut akanYahya. Herodes tahuYahya seorangyangbenar
dansuci, oleh itudiamelindungiYahya. Herodes juga sukamendengarkata-
kata Yahya, meskipun kata-kata itu membuatnya sangat gelisah.

21 Akhirnya Herodias mendapat peluang apabila Raja Herodes men-
gadakan jamuan hari jadinya untuk semua pegawai tinggi kerajaan, pan-
glima dan tokoh masyarakat Galilea. 22 Anak gadis Herodias menari dan
menghiburkan Herodes serta tetamunya.
Oleh itu raja berkata kepada gadis itu, ‘Mintalah daripadaku apa saja

yang kamu ingini dan akan kuberikan kepadamu.’ 23 Dia menyambung
dengan sumpah, ‘Apa sahaja yang kamu minta akan kuberi kepadamu,
walau separuh kerajaanku sekalipun.’

24Gadis itu pergi bertanya kepada ibunya, ‘Apakah yang patut kuminta?’
Jawabnya, ‘Kepala Yahya Pengimad.’
25Gadis itu segerakembali kepada raja danberkata, ‘Akumahukamuberi

kepadaku kepala Yahya Pengimad di atas talam sekarang juga.’
26 Lalu raja amat berdukacita, tetapi apakan daya, dia telah bersumpah

di hadapan semua tetamunya. 27 Dia pun memberikan perintah kepada
askar supaya membawakan kepala Yahya. Askar itu pergi ke penjara lalu
memancung kepala Yahya. 28 Dia membawa kepala itu di atas talam dan
menyerahkannya kepada gadis itu. Lalu gadis itu menyerahkan kepala
Yahya kepada ibunya. 29Apabila para pengikut Yahya mendengar perkara
itu, mereka datang danmengambil jenazah Yahya lalumengebumikannya.

Isamemberi makan kepada lima ribu orang
30Kemudian rasul-rasul kembali berkumpul dengan Isa danmelaporkan

segala yang telah mereka lakukan serta ajarkan. 31Orang yang datang dan
pergi di situ begitu ramainya sehingga Isa dan para pengikut-Nya tidak
sempatmakan. Oleh itu, Isa berkata kepada para pengikut-Nya, ‘Marilah ke
tempat yang sunyi supaya kita dapat bersendirian, dan berehat sebentar.’

32Mereka pun bertolak dengan perahu ke tempat yang sunyi. 33 Tetapi
pada waktu mereka bertolak ramai orang melihat dan mengenal mereka.
Orang dari semua kota berlari ikut jalan darat supaya sampai di tempat
yang dituju itu sebelum Isa danpara pengikut-Nya. 34Apabila Isa turundari
perahu danmelihat orang ramai di situ, hati-Nya penuh belas kasih kerana
mereka seperti domba tanpa gembala. Dia pun mula mengajarkan banyak
perkara kepadamereka.

35 Ketika hari sudah petang, para pengikut Isa datang kepada-Nya dan
berkata, ‘Hari sudah hampir malam dan tempat ini terpencil. 36 Suruhlah
semua orang ini pergi supaya mereka ke pekan atau ke kampung yang
berdekatan untukmembeli makanan.’

37Tetapi Isa menjawab, ‘Kamu berilahmerekamakan.’
Para pengikut-Nya bertanya, ‘Haruskah kami pergi membeli roti

berharga dua ratus dinar untukmemberi merekamakan?’
38 Isa bertanya, ‘Pergilah lihat berapa banyak roti yang ada pada kamu.’
Setelahmerekamemeriksanya, mereka berkata, ‘Lima buku roti dan dua

ekor ikan.’
39 Isamengarahkanmereka supayamenyuruh semua orang di situ duduk

berkelompok-kelompok di atas rumput. 40 Mereka pun duduk dalam
kelompok; ada yang seratus orang sekelompok dan ada yang lima puluh
orang. 41 Setelah Isa mengambil lima buku roti dan dua ekor ikan itu, Dia
menengadahke langit danmengucap syukur. LaluDiamemecah-mecahkan
roti itu dan menyerahkannya kepada para pengikut-Nya untuk diberikan
kepada orang ramai itu. Dia membahagikan juga dua ekor ikan itu kepada
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mereka semua. 42Setiap orangmakan sehingga kenyang. 43Selepas itu para
pengikut-Nyamengumpulkan lebihanmakananroti dan ikan sebanyakdua
belasbakul. 44 Jumlahorang lelaki yangmakan itukira-kira lima ribuorang.

Isa berjalan di atas air
45 Isa segera mengarahkan para pengikut-Nya pergi dahulu dengan per-

ahu ke Betsaida di seberang laut sementara Dia menyuruh orang ramai itu
pulang. 46 Setelahmereka pergi, Isa naik ke bukit untuk berdoa.

47 Apabila hari sudah malam, perahu para pengikut Isa sudah sampai
ke tengah laut sedangkan Isa seorang diri di darat. 48 Isa melihat para
pengikut-Nya bersusah payah mendayung perahu kerana angin bertiup
dari arah bertentangan. Kira-kira menjelang subuh, Isa berjalan di atas air
menghampiri mereka. Dia hendak mendahului mereka. 49 Tetapi ketika
mereka terpandang Dia berjalan di atas air, mereka menyangka-Nya hantu
lalu mereka berteriak-teriak. 50Mereka ketakutanmelihat Isa.
Tetapi Dia segera berkata kepada mereka, ‘Tabahkan hatimu! Aku Isa.

Jangan takut.’ 51 Dia naik ke perahu mereka, lalu angin pun teduh. Para
pengikut-Nya hairan tercengang. 52 Mereka masih belum mengerti apa
sebenar yang berlaku dengan roti itu, kerana hati merekamasih keras.

53Merekamenyeberang hingga tiba di Genesaret. Di situmerekamenam-
bat perahu itu. 54 Sebaik-baik mereka turun dari perahu, orang menge-
nal Isa 55 lalu berlari ke serata kawasan dan membawakan orang sakit
yang terbaring di atas tikar kepada-Nya di mana-mana sahaja Dia berada.
56 Di setiap tempat yang dikunjungi-Nya – baik di kota, di pekan atau di
kampung – penduduk di situ membawa orang yang sakit ke pasar-pasar.
Merekamemohon agar sekurang-kurangnya Isamembenarkan orang sakit
itu menyentuh jubah-Nya. Semua yangmenyentuhnya terus sembuh.

7
Adat istiadat nenekmoyang

1Orang Farisi dan beberapa guru Taurat yang datang dari Baitulmaqdis
berkumpul di keliling Isa. 2Mereka melihat beberapa pengikut Isa makan
dengan tangan yang ‘tidak suci’, iaitu tangan yang tidak dibasuh. 3 (Orang
Farisimalah semuaorangYahudi taatmengikut adat istiadat nenekmoyang
mereka. Mereka tidak akan makan sebelum membasuh tangan menurut
cara-cara yang ditentukan. 4Apabila pulang dari pasar, mereka juga tidak
akan makan sebelum membersihkan diri. Banyak lagi peraturan yang
diamalkan oleh mereka, seperti hal membasuh cawan, kendi, dan bekas
tembaga.)

5 Oleh itu, orang Farisi dan guru Taurat di situ bertanya kepada Isa,
‘Mengapakah pengikutmu tidak menurut adat istiadat nenek moyang kita?
Mengapakahmerekamakan dengan tangan yang “tidak suci”?’

6 Isa menjawab, ‘Tepat sekali kata-kata Nabi Yasyaya dalam nubuatnya
tentangmu, hai orangmunafik; seperti yang tersurat:
‘ “Bangsa ini menghormati-Ku
dengan kata-kata,

tetapi hati mereka jauh daripada-Ku.
7 Sia-sialahmerekamenyembah-Ku;

sedangkan ajaran yangmereka
ajarkan ialah peraturanmanusia.”
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8 ‘Kamu mengetepikan perintah Allah untuk menurut adat istiadat manu-
sia.’

9 Isa berkata lagi: ‘Kamu sungguh pandai menyingkirkan perintah Allah
untukmenegakkan adat istiadatmu sendiri! 10Musamenyampaikan perin-
tah ini, “Hormatilah ibubapamu”dan “Orangyangmencaci ibubapasendiri
mesti dihukum mati.” 11 Tetapi kamu memberikan ajaran berikut: Jika
seseorang berkata kepada ibu bapanya, “Segala apa yang harus kugunakan
untuk membantu ayah dan emak, sudah kujadikan korban” (iaitu telah
dipersembahkan kepada Allah), 12 maka orang itu tidak perlu menolong
ibu bapa. 13 Jadi, adat istiadat yang kamu sampaikan membatalkan firman
Allah. Banyak lagi perkara sedemikian yang kamu lakukan.’

14 Isa memanggil orang ramai itu dan berkata kepada mereka, ‘Kamu
semua, dengarlah supaya kamu faham. 15 Apa yang masuk dari luar ke
dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Apa yang keluar daripada
seseorang itulah yangmenajiskannya. 16 Jika kamu bertelinga, dengarlah!’

17 Setelah Isa meninggalkan orang ramai itu dan masuk ke rumah, para
pengikut-Nya bertanya kepada-Nya tentang maksud ibarat itu. 18 Isa
berkata kepada mereka, ‘Kamu ini sama dengan mereka. Tidakkah kamu
faham bahawa apa yang masuk dari luar ke dalam seseorang tidak dapat
menajiskannya? 19 Kerana sesuatu itu tidak masuk ke hatinya tetapi ke
dalam perutnya, kemudian keluar semula.’ (Dengan demikian Dia meny-
atakan semuamakanan halal.)

20Kata-Nya lagi: ‘Apa yang keluar daripada seseorang itu menajiskannya
21 kerana dari dalam, dari hati manusialah timbul fikiran jahat yang men-
dorong seseorang berfikiran durjana, berbuat cabul, mencuri, membunuh,
22 berzina, tamak, berdendam, menipu, mengeluarkan kata-kata lucah,
bermata jahat, dengki, mengkufuri Allah, berlagak sombong, dan bersikap
bodoh. 23 Semua perkara jahat ini timbul dari dalam hati dan itulah yang
menajiskan seseorang.’

Iman seorang perempuan Siro-Fenisia
24Kemudian Isapergidari situkekawasanberdekatankotaTirus, laluma-

suk ke sebuah rumah. Dia tidak mahu orang tahu Dia ada di situ tetapi Dia
tidak dapat menyembunyikan diri. 25 Ibu kepada seorang anak perempuan
yang dirasuk roh durjana telah mendengar tentang Isa lalu segera datang
kepada-Nya dan sujud di hadapan-Nya. 26Wanita itu seorang Yunani, dia
berasal dari daerah Fenisia di Siria. Dia memohon Isa menghalau roh iblis
yangmerasuk anaknya.

27 Isa menjawab, ‘Anak-anak harus diberi makan dahulu. Tidak patut
makanannya diambil untuk dilemparkan kepada anjing.’

28 ‘Benar, Tuan,’ jawabwanita itu, ‘tetapi anjingdi bawahmejapunmakan
sisa yang dijatuhkan oleh anak-anak.’

29Maka Isa berkata kepadanya, ‘Kerana jawapanmu itu, pulanglah. Roh
iblis sudah keluar daripada tubuh anakmu.’

30 Apabila ibu itu pulang ke rumah, dia mendapati anaknya sedang
berbaring di katil dan tidak lagi dirasuk roh iblis.

Isamenyembuhkan seorang bisu tuli
31 Selepas itu Isa meninggalkan daerah Tirus, meneruskan perjalanan ke

Laut Galilea melalui Sidon, ke tengah-tengah daerah Sepuluh Kota. 32 Di
sana seorang bisu tuli dibawa kepada-Nya dengan permohonan agar Isa
meletakkan tangan padanya.
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33 Isa membawanya ke samping, jauh daripada orang ramai itu, lalu
memasukkan jari-Nya ke dalam kedua-dua belah telinga orang itu. Ke-
mudian Dia meludah dan menyentuh lidah orang itu. 34 Selepas itu Dia
menengadah ke langit lalu menarik nafas panjang dan berkata kepada
orang itu, ‘Effata!’ (ertinya ‘Terbukalah!’). 35 Serta-merta telinga orang itu
terbuka dan lidahnya pulih, lalu dia bertutur dengan baik.

36 Isa melarang semua yang hadir menceritakan hal itu kepada sesia-
papun. Tetapi semakin Isa melarang, semakin mereka menceritakannya.
37 Mereka sungguh hairan dan berkata, ‘Dia melakukan segala-galanya
denganbaik sekali. Diamembolehkanorang tulimendengardanorangbisu
berkata-kata.’

8
Isamemberi makan kepada empat ribu orang

1Pada suatuhari, ketika orang tersangat ramai berhimpundankehabisan
makanan, Isa memanggil para pengikut-Nya lalu berkata, 2 ‘Aku kasihan
kepada orang ramai ini, sudah tiga hari mereka bersama-Ku, dan sekarang
mereka kehabisanmakanan. 3KalauKusuruhmereka pulang dengan perut
kosong, mereka akan pengsan di tengah jalan kerana ada yang datang dari
jauh.’

4 Para pengikut Isa menjawab, ‘Di tempat terpencil ini, di mana hendak
dicari makanan yang cukup untuk semua orang ini?’

5 Isa bertanyakepadamereka, ‘Berapabanyakkah roti yang adapadamu?’
‘Tujuh buku,’ jawabmereka.
6 Isa menyuruh orang ramai itu duduk di atas tanah. Dia mengambil

tujuh buku roti itu dan mengucap syukur. Setelah itu Dia memecah-
mecahkan roti itu dan menyerahkannya kepada para pengikut-Nya untuk
dihidangkan, danmereka punmemberikannya kepada orang yang banyak
itu. 7 Mereka juga ada beberapa ekor ikan kecil. Setelah mengucap
syukur atasnya, Isa menyuruh supaya ikan itu dibahagi-bahagikan juga.
8Kesemuaorang punmakan sehingga kenyang. Sisa lebihanmakanan yang
dikumpulkan sebanyak tujuh bakul penuh. 9Bilangan mereka itu kira-kira
empat ribu orang. Isa punmenyuruhmereka pulang. 10Selepas itu Isa terus
menaiki perahu bersama para pengikut-Nya pergi ke daerah Dalmanuta.

11 Beberapa orang Farisi datang kepada Isa dan mula bersoal jawab
dengan-Nya untukmemerangkap-Nya. Untukmenduga-Nya,merekamem-
inta daripada-Nya suatu tanda ajaib dari syurga. 12 Isa mengeluh lalu
menjawab, ‘Mengapakah orang zaman ini mencari suatu tanda ajaib?
Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, tidak akan diberikan tanda apapun
kepada orang zaman ini.’ 13 Isa meninggalkan mereka dan kembali ke
perahu lalu ke seberang.

Ragi orang Farisi dan ragi Herodes
14 Para pengikut Isa terlupa membawa roti yang mencukupi. Di dalam

perahu itu cuma ada sebuku roti. 15 Isa mengingatkan mereka, ‘Berhati-
hatilah dengan ragi orang Farisi dan ragi Herodes.’

16 Kemudian mereka membincangkannya satu sama lain dan berkata,
‘Dia berkata begitu kerana kita tidakmembawa roti.’

17 Isa mengetahui apa yang mereka bincangkan lalu Dia bertanya, ‘Men-
gapa kamu memperbincangkan hal tidak membawa roti? Tidakkah kamu
tahu dan faham lagi? Begitu tumpulkah fikiranmu? 18 Kamu ada mata,
tidakkah kamu melihat? Kamu ada telinga, tidakkah kamu mendengar?
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Tidakkah kamu ingat 19 bagaimana Aku memecah-mecahkan lima buku
roti untuk lima ribu orang? Berapa bakul lebihan makanan yang kamu
kumpulkan?’

‘Dua belas,’ jawabmereka.
20 ‘Dan apabila Aku memecah-mecahkan tujuh buku roti untuk empat

ribu orang, berapa bakul lebihanmakanan yang kamu kumpulkan?’
‘Tujuh,’ jawabmereka.
21Lalu Isa berkata kepadamereka, ‘Kamumasih belum faham lagi?’
Isamenyembuhkan seorang buta

22 Isa dan para pengikut-Nya tiba di Betsaida. Beberapa orang membawa
seorang buta kepada Isa dan memohon agar Dia menyentuhnya. 23 Isa
memegang tangan orang buta itu lalumemimpinnya ke luar dari pekan itu.
Isa meludahi mata orang buta itu. Kemudian Dia meletakkan tangan-Nya
pada orang itu lalu bertanya, ‘Adakah kamumelihat apa-apa?’

24 Orang itu memandang ke hadapan lalu berkata, ‘Aku nampak orang,
rupamereka seperti pokok berjalan.’

25 Sekali lagi Isa meletakkan tangan-Nya pada mata orang itu. Setelah
orang ituberusahauntukmelihat, kali ini penglihatannya cukup terangdan
matanya telah sembuh. 26 Isa pun menyuruhnya pulang sambil berkata,
‘Janganmasuk lagi ke pekan itu.’

Pengakuan Petrus
27 Setelah itu Isa dan para pengikut-Nya pergi ke pekan-pekan di sekitar

Kaisarea Filipi. Di tengah jalan Isa bertanya kepada mereka, ‘Menurut
orang, Aku ini siapa?’

28 Mereka menjawab, ‘Ada yang berkata, Yahya Pengimad; yang lain
berkata, Ilyas; ada pula yang berkata, seorang daripada nabi.’

29 ‘Tetapi menurut kamu, Aku ini siapa?’ tanya Isa. Petrus menjawab,
‘Engkau ialah al-Masih.’

30 Lalu Isa mengingatkan mereka supaya jangan memberitahu sesia-
papun tentang diri-Nya.

Isamemberitahu tentang kematian-Nya
31 Kemudian Isa mula mengajar mereka bahawa Putera Insan harus

banyak menanggung kesengsaraan serta ditolak oleh para pemimpin
masyarakat, ketua imamdanguruTaurat. Diaakandibunuh, tetapi tigahari
kemudian, Dia akan bangkit semula. 32 Isa mengatakan perkara ini dengan
terus-terang. Oleh itu, Petrus menarik Isa ke tepi danmenegur Dia.

33 Isa berpaling memandang para pengikut-Nya lalu menegur Petrus,
‘Pergilah dari sini, hai Iblis! Kamu tidak berfikir secara Allah, tetapi secara
manusia.’

34 Setelah itu Isa memanggil para pengikut-Nya dan orang ramai di situ
lalu berkata kepada mereka, ‘Jika seseorang hendak mengikut-Ku, dia
harus melupakan kepentingan dirinya, memikul salib, dan mengikut-Ku.
35 Sesiapa yang mempertahankan hidupnya, akan kehilangan hidupnya.
Tetapi sesiapa yang mengorbankan hidup untuk-Ku dan untuk Injil, akan
menyelamatkan hidupnya itu. 36 Apa gunanya jika seseorang memiliki
seluruh dunia tetapi kehilangan hidupnya? 37Dapatkah hidup itu ditukar
dengan apapun? 38 Jika seseorang malu mengakui Aku dan perkataan-Ku
di kalangan angkatan yang cabul dan berdosa ini, Putera Insan juga akan
malu mengakuinya ketika Dia datang dalam kemuliaan Bapa-Nya diiringi
paramalaikat suci.’
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9
1 Isa berkata lagi, ‘Sesungguhnya, ada beberapa orang di sini yang tidak

akanmati sebelummelihat kerajaan Allah datang dengan kuasa.’
Penjelmaan

2 Enam hari kemudian, Isa membawa Petrus, Yakobus, dan Yahya, pergi
ke sebuah gunung yang tinggi di mana mereka bersendirian. Di situ
Isa berubah rupa di depan mata mereka. 3 Pakaian-Nya menjadi putih
berkilau-kilauan laksana salji, tiada siapa di bumi ini dapat memutihkan
kain sehingga seputih itu. 4 Ilyas danMusamuncul di hadapanmereka lalu
berkata-kata dengan Isa.

5Lalu Petrus berkata kepada Isa, ‘Tuan Guru, baik sekali kami ada di sini.
Biarlah kami dirikan tiga buah khemah – satu untuk-Mu, satu untuk Musa,
dan satu untuk Ilyas.’ 6 (Sebenarnya Petrus tidak tahu apa yang hendak
dikatakannya, kerana ketiga-tiganya ketakutan.)

7 Segumpal awan datang menaungi mereka. Suatu suara terdengar dari
dalamawan itu, ‘InilahPutera-KuyangKukasihi. Dengarlahkata-kata-Nya!’

8Tiba-tiba, ketikamerekamemandang sekeliling, mereka tidak lagi meli-
hat sesiapa di situ bersamamereka, selain Isa.

9 Sewaktu berjalan turun dari gunung itu, Isa memperingatkan mereka
supaya tidakmemberitahu sesiapa segala yang telahmereka lihat, sehingga
Putera Insan bangkit daripada kematian. 10 Mereka mentaati pesan itu,
sambil tertanya-tanya apamaksud ‘bangkit daripada kematian.’

11Mereka bertanya kepada Isa, ‘Mengapa guru-guru Taurat berkata Ilyas
mesti datang dulu?’

12 Isa menjawab, ‘Benar, Ilyas akan datang dulu dan memulihkan segala-
galanya. Tetapi bagaimana dengan apa yang tersurat tentang Putera In-
san, bahawa Dia akan banyak menanggung penderitaan dan penghinaan?
13 Aku berkata kepadamu, Ilyas sudahpun datang dan orang memper-
lakukannya sesuka hati, tepat seperti yang tersurat tentang dirinya.’

Isamenyembuhkan seorang anak lelaki yang bisu
14Apabila mereka pulangmendapatkan para pengikut yang lain, mereka

melihat ramai orang di situ. Beberapa orang guru Taurat sedang bersoal
jawab dengan para pengikut Isa. 15Sebaik-baik orang ramai itumelihat Isa,
mereka amat kagum lalu berlari menyambut-Nya.

16 Isa bertanya kepada para pengikut-Nya, ‘Tentang apa kamu bersoal
jawab denganmereka?’

17 Seorang daripada orang ramai itu menjawab, ‘Tuan Guru, aku mem-
bawaanakkukepadapengikut-pengikut-Mu. Anakkudirasuk oleh roh yang
membuatnya bisu. 18 Apabila roh itu menyerangnya, dia menghempas-
hempas tubuhnya ke tanah, mulutnya berbuih, giginya mengertak dan
badannyamenjadi kaku. Akumemohon pengikut-pengikut-Mumenghalau
roh itu tetapi mereka tidak dapat melakukannya.’

19 Isa berkata kepada mereka, ‘Hai angkatan yang tidak percaya! Be-
rapa lamakah aku mesti tinggal bersamamu? Berapa lamakah aku harus
bersabar denganmu? Bawa anak itu kemari.’

20Mereka punmembawa anak itu kepada Isa. Sebaik-baik roh itumelihat
Isa, ia pun membuat anak itu sawan, lalu jatuh berguling-guling ke tanah,
mulutnya berbuih.

21 Isa bertanya kepada bapa anak itu, ‘Sejak bila dia begini?’ Bapa anak
itu menjawab, ‘Sejak dia kecil lagi. 22 Sudah berkali-kali roh itu cuba
membunuhnya dengan membuangnya ke dalam api atau air. Kasihanlah
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kami dan tolonglah kami, kalau Engkau dapat menolong.’ 23 Isa berkata
kepadanya, ‘Apa katamu? Kalau Engkau dapat? Segala sesuatu mungkin
bagi orang yang percaya.’

24Bapa itu segera berseru, ‘Akupercaya; tolonglah agar aku lebih percaya
lagi!’

25 Ketika Isa melihat orang ramai datang berkerumun, Dia memerintah
roh durjana itu, ‘Hai roh bisu tuli, Aku perintahkan kamu keluar daripada
anak ini dan janganmemasukinya lagi.’

26 Roh itu menjerit dan membuat tubuh anak itu terkejang-kejang, lalu
keluar daripada anak itu. Anak itu kelihatan seperti mayat lalu semua
orang berkata, ‘Dia sudah mati.’ 27 Tetapi Isa memegang tangannya dan
menolongnya bangun. Anak itu pun berdiri.

28Selepas itu Isamasuk ke rumah. Ketika tiada lagi orang lain di situ, para
pengikut-Nyabertanya kepada-Nya, ‘Mengapa kami tidak dapatmenghalau
roh itu?’

29 Isa menjawab, ‘Jenis ini tidak dapat dihalau dengan cara apapun,
kecuali dengan doa.’

30Setelah itu Isadanparapengikut-Nyaberedardari situdanmeneruskan
perjalanan melalui Galilea. Dia tidak mahu orang tahu Dia di mana
31 kerana Dia sedang mengajar para pengikut-Nya. Dia berkata kepada
mereka, ‘Putera Insan akan diserahkan ke dalam tanganmanusia dan akan
dibunuh, tetapi selepas tiga hari Dia akan bangkit semula.’ 32Mereka tidak
faham erti kata-kata itu tetapi takut hendak bertanya kepada Isa.

Siapa yang terbesar?
33Mereka tiba di Kapernaum. Setelah tiba di rumah, Isa bertanya kepada

para pengikut-Nya, ‘Apa yang kamu persoalkan di jalan tadi?’ 34 Mereka
tidak menjawab, kerana dalam perjalanan mereka telah mempersoalkan
siapa yang terbesar.

35 Isa duduk lalumemanggil pengikut-Nya yang dua belas itu. Dia berkata
kepada mereka, ‘Kalau sesiapa ingin menjadi yang pertama, dia mestilah
menjadi yang terakhir dan hamba kepada semua orang.’

36 Selepas itu Dia memanggil seorang kanak-kanak dan menyuruhnya
berdiri di hadapan mereka semua. Dia mendakap kanak-kanak itu sambil
berkata kepada mereka, 37 ‘Sesiapa yang menerima kanak-kanak seperti
ini kerana-Ku, menerima-Ku. Sesiapa yang menerima-Ku, menerima Allah
yangmengutus-Ku.’

Menghalau roh iblis
38 Yahya berkata kepada Isa, ‘Tuan Guru, kami melihat seorang lelaki

menghalau roh-roh iblis dengan nama-Mu, lalu kami larang dia, kerana dia
bukan dalam kumpulan kita.’

39 Tetapi Isa berkata, ‘Jangan larang dia, kerana seseorang yang
melakukan mukjizat dengan nama-Ku tidak mungkin mencela-Ku sejurus
selepas itu. 40 Orang yang tidak menentang kita, memihak kepada kita.
41 Sesiapa yang memberimu secawan air dalam nama-Ku, kerana kamu
pengikut al-Masih, sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, dia pasti akan
mendapat ganjarannya.

Menyebabkan orang lain berdosa
42 ‘Tetapi sesiapa yang menyebabkan seorang daripada kanak-kanak

yang percaya kepada-Ku ini berdosa, maka lebih baiklah baginya jika batu
kisar diikatkan ke lehernya dan dia dicampakkan ke dalam laut. 43 Jika
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tanganmu menyebabkan kamu berdosa, potonglah tangan itu! Lebih baik
kamu memasuki hidup dalam keadaan kudung sebelah tangan, daripada
mempunyai dua tangan tetapi terhumban ke neraka, ke dalam api yang
tidak terpadam. 44 Di sana cacingnya tidak akan mati dan apinya tidak
akan padam. 45 Jika kakimu menyebabkan kamu berdosa, potonglah kaki
itu. Lebih baik kamu memasuki hidup dalam keadaan pincang, daripada
memiliki dua kaki tetapi terhumban ke neraka. 46Di sana cacingnya tidak
akanmati dan apinya tidak akan padam.

47 ‘Jika matamumenyebabkan kamu berdosa, cungkillah mata itu keluar.
Lebih baik kamu memasuki kerajaan Allah dengan sebelah mata sahaja,
daripadamemiliki duamata tetapi terhumban ke neraka. 48Di sana

‘ “cacingnya tidak akanmati,
dan apinya tidak akan padam.” ’

49 ‘Setiap orang akan disaluti api.
50 ‘Garam itu baik, tetapi jika hilang rasanya, bagaimana kamu dapat

mengembalikan rasanya? Adakanlah garam pengukuh dalam dirimu, dan
hiduplah rukun damai sesamamu.’

10
Perceraian

1 Setelah itu Isa beredar dari situ lalu pergi ke daerah Yudea dan daerah
di seberang Sungai Yordan. Ramai sekali orang yang datang kepada-Nya
maka, seperti biasa, Dia punmengajar mereka.

2Orang Farisi datang kepada-Nyauntukmenduga-Nya. Mereka bertanya,
‘Menurut hukum, bolehkah seseorangmenceraikan isterinya?’

3Diamenjawab, ‘Apa yang diperintahkan olehMusa kepadamu?’
4 Mereka berkata, ‘Musa membenarkan seseorang lelaki menulis surat

cerai danmenyingkirkan isterinya.’
5 Isa berkata, ‘Disebabkan hati batu kamu, Musa menuliskan peraturan

itu. 6 Tetapi sejak alam dicipta, Allah “telah menjadikan lelaki dan perem-
puan.” 7 “Oleh itu seseorang lelaki harus meninggalkan ibu bapanya dan
bersatu dengan isterinya, 8 dan mereka berdua akan menjadi satu,” bukan
lagi dua, tetapi satu. 9Maka, apa yang telah disatukan oleh Allah, janganlah
manusia memisahkan.’

10 Di dalam rumah, para pengikut-Nya bertanya lagi kepada-Nya ten-
tang hal ini. 11 Dia menjawab, ‘Sesiapa yang menceraikan isterinya dan
berkahwin dengan perempuan lain, melakukan zina. 12 Begitu juga, jika
seseorang wanita menceraikan suaminya dan berkahwin dengan lelaki
lain, dia melakukan zina.’

Isamemberkati kanak-kanak
13 Selepas itu, orang membawa kanak-kanak kecil kepada-Nya supaya

Dia menyentuh mereka, tetapi para pengikut-Nya memarahi mereka.
14Tetapi apabila Isamelihat hal itu, Dia sungguh tidakmenyenanginya, lalu
berkata, ‘Biarkan kanak-kanak kecil itu datang kepada-Ku, jangan larang
mereka, keranadaripadayang sepertimerekalah terdirinyakerajaanAllah.
15 Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, sesiapa yang tidak menerima
kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, pasti tidak akan memasukinya.’
16 Isamendukungdanmendakapkanak-kanakkecil itu,meletakkan tangan-
Nya padamereka, danmemberkati mereka.
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Orang yang kaya itu
17 Ketika Dia sedang melangkah ke jalan, seorang datang berlari-lari,

berlutut kepada-Nya dan bertanya, ‘Wahai Guru yang baik, apakah yang
harus kulakukan untukmewarisi hidup kekal?’

18 Isa berkata kepadanya, ‘Mengapa kamu memanggil-Ku baik? Tiada
siapa yang baik kecuali satu, iaitu Allah. 19Kamu tahu perintah-perintahAl-
lah: “Jangan berzina, janganmembunuh, janganmencuri, janganmemberi
kesaksian palsu, janganmenipu, hormati ibu bapamu.” ’

20 Orang itu menjawab, ‘Tuan Guru, semua ini telah aku taati dari usia
muda lagi.’

21 Isa memandangnya dengan penuh kasih lalu berkata, ‘Ada satu keku-
ranganmu. Pergilah, jual segala yang ada padamu, berikan hasil penjualan-
nya kepada orang miskin, maka kamu akan mendapat harta di syurga.
Sesudah itu datanglah dan ikut Aku.’

22 Tetapi orang itu sedih mendengar kata-kata ini lalu pergi dengan
dukacita, kerana dia mempunyai banyak harta.

23 Kemudian Isa memandang sekeliling dan berkata kepada para
pengikut-Nya, ‘Betapa susahnya bagi orang kaya untuk masuk ke dalam
kerajaan Allah!’

24 Para pengikut-Nya kehairanan mendengar kata-kata-Nya. Tetapi Isa
berkata lagi, ‘Anak-anakku, betapa susahnya untuk masuk ke dalam ker-
ajaan Allah! 25 Lebih mudah bagi seekor unta memasuki lubang jarum
daripada seorang kayamemasuki kerajaan Allah.’

26 Para pengikut-Nya merasa sungguh hairan, lalu berkata sama sendiri,
‘Kalau begitu, siapa yang dapat diselamatkan?’

27 Tetapi Isa memandang mereka lalu berkata, ‘Bagi manusia hal itu
mustahil, tetapi tidak bagi Allah, kerana bagi Allah segala-galanya dapat
dilakukan.’

28 Kemudian Petrus berkata kepada-Nya, ‘Lihatlah, kami telah mening-
galkan segala-galanya danmengikut-Mu!’

29 Isa menjawab, ‘Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, setiap orang
yang telah meninggalkan rumah, adik-beradik, ibu bapa, anak isteri, atau
tanah untuk-Ku dan untuk Injil 30 pasti akan menerima seratus kali ganda
dalam dunia ini (rumah, adik beradik, ibu, anak-anak dan tanah – serta
penganiayaan) dan pada kemudian hari, hidup kekal. 31 Tetapi ramai yang
pertama akan menjadi terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang
pertama.’

Isamemberitahu lagi tentang kematian-Nya
32 Ketika mereka di perjalanan, menuju ke Baitulmaqdis, dan Isa men-

dahului mereka, maka mereka sungguh takjub. Sambil mengikut-Nya,
mereka berasa takut. Kemudian Dia membawa pengikut-Nya yang dua
belas itu ke samping lalu memberitahu mereka apa yang akan terjadi
kepada-Nya. 33 Kata-Nya, ‘Kita sekarang pergi ke Baitulmaqdis. Putera
Insan akan dikhianati dan diserahkan ke tangan ketua-ketua imam dan
guru-guru Taurat. Mereka akan menjatuhkan hukuman mati kepada-Nya
dan menyerahkan-Nya kepada orang bukan bani Israel. 34 Mereka akan
mengejek-Nya, menyebat-Nya, meludahi-Nya, dan membunuh-Nya. Pada
hari ketiga Dia akan bangkit semula.’

Permintaan Yakobus dan Yahya
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35 Kemudian Yakobus dan Yahya, anak-anak Zebedeus, datang kepada-
Nya lalu berkata, ‘Tuan Guru, kami mahu Engkau membuat apa-apa yang
kamiminta untuk diri kami.’

36 Isa bertanya kepada mereka, ‘Apa yang kamu mahu Aku buat un-
tukmu?’

37Merekaberkata kepada-Nya, ‘Kurniailah kami dudukdi kiri dan kanan-
Mu dalam kemuliaan-Mu.’

38 Tetapi Isa berkata kepada mereka, ‘Kamu tidak tahu apa yang kamu
minta. Sanggupkah kamu minum daripada cawan yang Kuminum, dan
diimadkan dengan pengimadan yang Kuterima?’

39Merekamenjawab, ‘Sanggup.’
Lalu Isa berkata kepada mereka, ‘Memang kamu akan minum daripada

cawan yang Kuminumdan diimadkan dengan pengimadan yang Kuterima.
40Tetapi untuk duduk di kiri dan kanan-Ku bukanlah Akumemberikannya,
tetapi bagi mereka yang tempat itu disediakan untuknya.’

41 Apabila pengikut yang sepuluh orang lagi itu mendengar hal itu,
mereka marah akan Yakobus dan Yahya. 42 Tetapi Isa memanggil mereka
kepada-Nya laluberkata, ‘Kamu tahubahawadi kalanganorangbukanbani
Israel, orang yang dianggap pemerintah memerintah rakyat dengan kuku
besi, dan orang besar melaksanakan kekuasaan ke atas mereka. 43 Ini tidak
harus berlaku di kalanganmu. Sesiapa yang ingin menjadi orang besar di
antaramu hendaklahmelayani yang lain. 44 Sesiapa yang ingin menduduki
tempat pertamahendaklahmenjadi hambakepada semua, 45keranaPutera
Insan juga datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani, dan untuk
menyerahkan nyawa-Nya sebagai tebusan bagi ramai orang.’

Isamenyembuhkan Bartimeus
46 Setelah itu mereka tiba di Yerikho. Kemudian, ketika Dia keluar dari

situ dengan para pengikut-Nya dan orang ramai itu, seorang buta bernama
Bartimeus (anak Timeus), sedang duduk mengemis di tepi jalan. 47 Ketika
dia mendengar bahawa yang lalu itu Isa orang Nasaret, dia berteriak, ‘Isa,
Anak Daud, kasihanilah aku!’

48 Ramai orang menyuruhnya diam, tetapi dia semakin berteriak, ‘Anak
Daud, kasihanilah aku!’

49Oleh itu Isa berhenti danmemberi perintah supaya dia dipanggil.
Mereka pun memanggil orang buta itu sambil berkata, ‘Bergembiralah!

Dan bangkitlah! Dia memanggilmu.’ 50 Orang buta itu mencampakkan
jubahnya ke tepi lalu bangkit dan pergi kepada Isa.

51 Isa berkata kepadanya, ‘Apa yang kamumahu Kubuat untukmu?’
Orang itu menjawab, ‘Tuan Guru, aku inginmelihat.’
52 Isa menjawab, ‘Pergilah, imanmu telah menyembuhkanmu.’ Serta-

merta orang itu dapat melihat, lalu mengikut Isa dalam perjalanan-Nya.

11
Isamasuk ke Baitulmaqdis

1 Apabila mereka sudah berhampiran Baitulmaqdis, di Baitfagi dan
Baitani, di Bukit Zaitun, Isa mengutus dua orang pengikut-Nya, 2 kata-
Nya, ‘Pergilah ke kampung yang setentang denganmu. Sebaik-baik kamu
masuk, kamu akan mendapati seekor anak keldai yang belum pernah
ditunggang, tertambat di situ. Lepaskannya dan bawa ke mari. 3 Jika
sesiapa bertanya kepadamu, “Mengapa kau berbuat demikian?” katakan,
“Junjunganmemerlukannya, dan Dia akan segeramemulangkannya.” ’
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4 Mereka pun pergi dan mendapati anak keldai itu tertambat di pintu
di tepi jalan, lalu mereka melepaskannya. 5 Beberapa orang yang berdiri
di situ bertanya kepada mereka, ‘Apa yang kamu buat, melepaskan anak
keldai itu?’ 6Mereka menjawab seperti yang diperintahkan oleh Isa, lalu
mereka dibenarkan pergi. 7Mereka membawa anak keldai itu kepada Isa
dan meletakkan jubah mereka di atas belakangnya. Isa pun duduk di atas
belakang anak keldai itu. 8 Ramai orang membentangkan jubah mereka
di atas jalan. Yang lain memotong dahan-dahan rimbun daripada pokok-
pokokdi situ danmeletakkannya sepanjang jalan. 9Setelah itumereka yang
berjalan di hadapan dan yangmengikut dari belakang berseru,

‘Hosana!’
‘Diberkatilah Dia yang datang

dengan nama Tuhan!’

10 ‘Diberkatilah kerajaan bapa kita Daud!
Yang datang dengan nama Allah!’

‘Hosana di tempat yangmaha tinggi!’

11 Isa masuk ke Baitulmaqdis dan terus masuk ke dalam rumah ibadat.
Setelah Dia melihat semuanya, kerana hari sudah lewat petang, Dia pun
pergi ke Baitani dengan pengikut-Nya yang dua belas itu.

Isamembersihkan rumah ibadat
12 Esoknya, setelah mereka keluar dari Baitani, Isa berasa lapar. 13 Dari

jauh Dia melihat sebatang pokok ara yang berdaun. Dia mendekatinya
untuk melihat kiranya pokok itu berbuah. Tetapi Dia mendapati daun
sahaja di pokok itu, keranapadamasa itubukanmusimbuahara. 14Oleh itu
Isa berkata kepadapokok itu, ‘Tiada siapa akanmakanbuahmu lagi selama-
lamanya.’ Para pengikut-Nyamendengar kata-kata itu.

15 Apabila sampai di Baitulmaqdis, Isa masuk ke rumah ibadat. Dia
menghalau keluar orang yang berjual beli di dalam rumah ibadat, dan
menterbalikkanmeja para pengurupwang serta tempat duduk penjual bu-
rung merpati. 16Dia tidak membenarkan siapapun mengangkat barangan
melalui rumah ibadat. 17 Kemudian Dia mengajar mereka, kata-Nya,
‘Tidakkah tersurat:

‘ “Rumah-Ku akan dipanggil
rumah doa bagi semua bangsa.”?

‘Tetapi kamu telahmenjadikannya “sarang pencuri.” ’
18Guru-guru Taurat dan ketua-ketua imam mendengarnya lalu mencari

jalan hendak membinasakan Isa, kerana mereka takut kepada-Nya, me-
mandangkan semua orangmengagumi ajaran-Nya.

19 Setelah lewat petang, Isa keluar dari kota itu.
Isamengutuk pohon ara

20Padapagi esoknya, ketikamereka laludi situ,merekamelihat pokokara
itu telah layukeringdaripada akarnya. 21Petrus teringat lalu berseru, ‘Tuan
Guru, lihat! Pokok ara yang Engkau sumpah itu telahmati.’

22 Isa berkata kepada para pengikut-Nya, ‘Berimanlah kepada Allah.
23 Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, jika sesiapa berkata kepada
gunung, “Beralihlah dan terhumbanlah ke laut,” tanpa ragu dalam hatinya
dan dengan sepenuh kepercayaan bahawa apa yang dikatakannya akan
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berlaku, maka akan terjadilah seperti kata-katanya itu. 24 Oleh itu Aku
berkata kepadamu, apa sahaja yang kamuminta ketika berdoa, percayalah
kamu akan menerimanya, maka kamu akan mendapatnya. 25 Setiap kali
kamu berdoa, jika ada sesiapa yang bersalah terhadapmu, ampunilah
dia, supaya Bapamu di syurga juga akan mengampunkan kesalahanmu.
26 Tetapi jika kamu tidak mengampuni, Bapamu di syurga juga tidak akan
mengampunkan kesalahanmu.’

Kekuasaan Isa dipersoalkan
27Selepas itumerekamasuk semulakeBaitulmaqdis. SedangDiaberjalan

di dalam rumah ibadat, ketua-ketua imam, guru-guru Taurat dan tua-tua
datang kepada-Nya. 28 Mereka berkata kepada-Nya, ‘Dengan kekuasaan
apakah Kamu melakukan perkara-perkara ini? Siapa yang memberi-Mu
kekuasaan untukmelakukannya?’

29 Tetapi Isa menjawab, ‘Aku juga akan bertanya satu soalan kepadamu.
Jawablah soalan-Ku, maka Aku akan memberitahumu dengan kekuasaan
apa Aku melakukan perkara-perkara ini. 30 Pengimadan Yahya – adakah
daripada syurga atau daripadamanusia? Jawablah soalan-Ku!’

31 Mereka berbincang sesama sendiri, ‘Kalau kita berkata, “Daripada
syurga”, nanti kata-Nya, “Kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya
kepadanya?” 32 Tetapi, kalau kita berkata, “Daripada manusia”...’ (Mereka
takut akan orang ramai itu yang semuanya menganggap Yahya seorang
nabi.)

33Oleh itu merekamenjawab, ‘Kami tidak tahu.’
Lalu Isaberkata, ‘Akupuntidakakanmemberitahumudengankekuasaan

apa Akumelakukan perkara-perkara ini.’

12
Ibarat tentang penyewa ladang

1 Setelah itu Dia mula berkata-kata kepada mereka melalui ibarat: ‘Se-
orang peladang menanam anggur, memasang pagar sekeliling ladangnya,
menggali lubang untuk tempat memeras anggur, dan membina menara
tempat berkawal. Kemudian dia menyewakan ladang anggurnya kepada
beberapa orang lalu pergi ke sebuah negeri yang jauh. 2Apabila tibamusim
mengumpulkan hasil tanaman anggur, tuan punya ladang itu menghantar
seorang hambanya untuk meminta bahagiannya daripada hasil itu. 3 Para
penyewa ladang menangkap dan memukul hamba itu lalu menyuruhnya
pergi dengan tangan kosong. 4 Tuan punya ladang menghantar seorang
lagi hambanya. Mereka memukulnya, menyebabkannya luka di kepala
dan menyuruhnya pergi setelah diperlakukan sebegitu kejinya. 5 Selepas
itu tuan punya ladang menghantar seorang lagi hambanya, dan mereka
membunuh hamba itu. Ramai lagi dihantar, ada yang dibunuh dan ada
yang dipukul.

6 ‘Oleh yang demikian, kerana dia masih ada seorang putera yang amat
dikasihinya, dia menghantarnya sebagai utusan terakhir, sambil berkata
dalam hatinya, “Mereka akanmenghormati puteraku.”

7 ‘Tetapi para penyewa ladang berkata sesama sendiri, “Ini warisnya.
Mari kitabunuhdia, supayahartawarisannyamenjadimilik kita.” 8Mereka
pun menangkap dan membunuhnya lalu mencampakkannya ke luar
ladang itu.

9 ‘Jadi, apa yang akan dilakukan oleh tuan punya ladang anggur itu?
Dia akan datang dan membinasakan para penyewa itu, lalu menyerahkan
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ladang anggur itu kepada orang lain. 10 Belum pernahkah kamu baca di
dalam Kitab Suci:
‘ “Batu yang dibuang oleh pembina

telahmenjadi batu penjuru;
11 Inilah perbuatan Allah,

sungguh hebat di mata kami.” ’
12Mereka ingin menangkap Isa tetapi takut akan orang ramai. Mereka

tahu ibarat itu menyindir mereka. Mereka meninggalkan-Nya dan pergi
dari situ.

Membayar cukai kepada Kaisar
13 Kemudian mereka menghantar kepada-Nya beberapa orang Farisi

dan golongan Herodes, untuk memerangkap-Nya melalui kata-kata-Nya.
14 Orang yang dihantar itu berkata kepada-Nya, ‘Tuan Guru, kami tahu
bahawaEngkau jujur, tidak peduli akan pendapat orang. Engkau tidak pilih
kasih, hanya mengajar jalan Allah dengan mengatakan apa yang benar.
Wajarkah kitamembayar cukai kepada Kaisar Rom, atau tidak? 15Patutkah
kami bayar, ataupun tidak?’
Tetapi Isa tahu bahawamereka itumunafik lalu berkata, ‘Mengapa kamu

menduga-Ku? Bawakan sekepingwangperakuntukKulihat.’ 16Merekapun
membawakannya kepada Isa. Dia berkata kepada mereka, ‘Gambar dan
nama siapakah ini?’
Mereka berkata kepada-Nya, ‘Kaisar.’
17 Isa memberikan jawapan, ‘Berikan milik Kaisar kepada Kaisar, dan

milik Allah kepada Allah.’
Mereka kagummendengar kata-kata-Nya.
Perkahwinan pada hari kebangkitan

18 Selepas itu beberapa orang Saduki, suatu golongan yang tidak mem-
percayai kebangkitan manusia daripada kematian, datang kepada Isa lalu
bertanya, 19 ‘Tuan Guru, Musa menulis untuk kami bahawa jika seseorang
lelaki meninggal dunia tanpa anak, saudara lelakinya patutlah mengah-
wini balunya dan memanjangkan zuriatnya. 20 Kesemuanya ada tujuh
lelaki adik-beradik. Yang sulung beristeri, kemudian meninggal dunia
tanpa anak. 21 Yang kedua berkahwin dengan balu saudaranya, kemu-
dian meninggal dunia tanpa anak. Begitu juga yang ketiga. 22 Ketujuh-
tujuhnya mengahwini wanita itu dan meninggal dunia tanpa mendapat
anak. Akhirnya wanita itu juga meninggal dunia. 23 Jadi, pada masa
manusia bangkit daripada kematian, isteri siapakah wanita itu? Ketujuh-
tujuhnya pernahmengahwininya.’

24 Isamenjawab, ‘Tidakkah kamu tersilap, kerana kamu tidakmemahami
Kitab Suci mahupun kuasa Allah? 25 Apabila manusia bangkit daripada
kematian, mereka tidak berkahwin atau dikahwinkan; mereka seperti
malaikat di syurga. 26 Tetapi tentang kebangkitan orang mati, tidakkah
kamu baca dalam kitab Musa, bahagian tentang belukar yang bernyala,
betapa Allah berfirman kepadanya, “Akulah Allah Tuhan Ibrahim, Ishak
danYakub.” 27DiabukanlahAllahTuhanorangmati. DiaAllahTuhanorang
hidup. Oleh itu kamu tersilap sama sekali!’

Perintah yang terutama
28 Seorang guru Taurat datang mendengar mereka bersoal jawab. Dia

sedar bahawa Isa telah menjawab dengan baik. Dia pun bertanya kepada-
Nya, ‘Perintahmanakah yang terutama?’
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29 Isa menjawab, ‘Yang terutama antara semua perintah ialah: “Dengar-
lah, wahai umat Israel, Allah Tuhan kita, Tuhan kita adalah Esa. 30 Kamu
hendaklah mengasihi Allah Tuhanmu dengan sepenuh hatimu, dengan
sepenuh jiwamu, dengan sepenuh fikiranmu, dan dengan sepenuh keku-
atanmu.” Inilah perintah yang terutama. 31 Perintah yang kedua ialah:
“Kamu hendaklah mengasihi sesama manusia seperti kamu mengasihi
dirimu sendiri.” Tiada perintah lain yang lebih utama daripada dua perin-
tah ini.’

32Guru Taurat itu berkata kepada Isa, ‘Sungguh baik jawapan TuanGuru.
Kata-kata Engkau itu benar, kerana Allah itu Esa, tiada yang lain daripada-
Nya. 33 Mengasihi-Nya dengan sepenuh hati, dengan sepenuh fikiran,
dengan sepenuh jiwa, dan dengan sepenuh kekuatan, serta mengasihi
sesama manusia seperti diri sendiri, adalah lebih utama daripada segala
persembahan dan korban.’

34 Isa sedar bahawa jawapan itu bijaksana, lalu berkata kepada guru
Taurat itu, ‘Kamutidak jauhdaripadakerajaanAllah.’ Selepas itu tiadasiapa
yang berani menyoal-Nya.

Hubungan antara Isa dan Daud
35 Kemudian, ketika mengajar di rumah ibadat, Isa berkata,

‘Bagaimanakah guru-guru Taurat dapat mengatakan bahawa al-Masih
itu anak Daud? 36Kerana Daud sendiri berkata dengan panduan Roh Suci:
‘ “Tuhan berfirman kepada Junjunganku:
‘Duduklah di kanan-Ku

sehingga Kujadikan segala musuh-Mu
alas kaki-Mu.’ ”

37 ‘Jadi, Daud sendiri memanggil-Nya “Junjungan.” Bagaimana Dia boleh
dianggap anak Daud?’
Orang ramai mendengar kata-kata Isa dengan sukacita.
38Dia mengajar mereka lagi, ‘Awas guru-guru Taurat, yang suka ke sana

sini berjubah labuh, gembira diberi salam hormat di pasar-pasar, 39 tempat
duduk terbaik di saumaah dan di majlis jamuan. 40 Mereka merampas
rumah balu, kemudian pura-pura berdoa berjela-jela. Mereka ini akan
menerima hukuman yang amat berat.’

Persembahan seorang balu
41 Isa duduk berhadapan dengan peti wang persembahan dan melihat

betapa orang memasukkan wang ke dalamnya. Ramai orang kaya mema-
sukkan sumbangan yang besar. 42 Kemudian seorang balu yang miskin
memasukkan dua keping wang tembaga, yang sangat kecil nilainya.

43 Isamemanggil parapengikut-Nya lalu berkata kepadamereka, ‘Sesung-
guhnya, Aku berkata kepadamu, balu yang miskin itu telah memberi lebih
daripada semuaorangyang telahmemasukkanwangkedalampeti persem-
bahan; 44 kerana mereka memberi daripada kekayaan mereka yang me-
limpah, tetapi dia daripada kemiskinannya dan telah memasukkan semua
yang ada padanya, seluruh rezekinya.’

13
Tanda-tanda akhir zaman

1 Ketika Isa sedang melangkah keluar dari rumah ibadat, seorang
pengikut-Nya berkata, ‘Tuan Guru, lihatlah batu dan bangunan yang luar
biasa di sini!’
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2 Isa menjawab, ‘Adakah kamu melihat bangunan yang hebat-hebat ini?
Tiada sekeping pun batunya akan tinggal tersusun, semuanya akan dirun-
tuhkan.’

3 Ketika Dia duduk di atas Bukit Zaitun setentang dengan rumah iba-
dat, pengikut-Nya Petrus, Yakobus, Yahya dan Andreas bertanya kepada-
Nya secara peribadi, 4 ‘Katakanlah kepada kami, bilakah hal-hal itu akan
berlaku? Apakah tanda-tandanya semua ini akan terjadi seperti yang telah
dikatakan?’

5 Isamenjawab, ‘Awas, jangan tertipu oleh sesiapapun. 6Ramai yang akan
datang dengan nama-Ku dan berkata, “Akulah Dia”, maka ramai yang akan
terpedaya. 7 Apabila kamu mendengar berita atau khabar angin tentang
peperangan, janganlah bimbang; kerana hal-hal begitu harus terjadi, tetapi
belum sampai waktunya dunia berakhir. 8 Bangsa akan bangkit melawan
bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Gempa bumi akan berlaku di sana
sini, dan juga kebuluran. Ini permulaan kesengsaraan.

9 ‘Berhati-hatilah tentang dirimu, kerana mereka akan mengheretmu ke
hadapan majlis dan memukulmu di dalam rumah ibadat. Kamu akan
dibawa kepada para pemerintah dan raja kerana-Ku, untuk memberikan
kesaksian kepadamereka. 10 Injil mesti disebarkan terlebih dahulu kepada
semua bangsa. 11 Apabila mereka menangkapmu dan menyerahkanmu
kepada pihak berkuasa, janganlah runsing atau fikirkan apa yang akan
kamu katakan. Tetapi apa yang diilhamkan kepadamu pada waktunya
tuturkanlah, kerana yang bertutur itu Roh Suci, bukannya kamu.

12 ‘Saudara akan mengkhianati saudara untuk dibunuh, demikian juga
bapa akan anaknya. Anak-anak akan bangkit menentang ibu bapa dan
menyebabkan mereka dihukum mati. 13 Kamu akan dibenci oleh semua
orang kerana nama-Ku. Tetapi sesiapa yang bertahan hingga ke akhir akan
diselamatkan.

14 ‘Apabila kamu melihat “kekejian yang membawa kebinasaan” yang
disebutkan oleh Nabi Daniel berdiri di tempat terlarang baginya – hen-
daklah para pembaca memperhatikan ertinya – semua yang ada di Yudea
larilah ke pergunungan. 15Yang di atas bumbung ketika itu janganlah turun
dan masuk ke rumah untuk mengambil apa-apa. 16Yang di ladang usahlah
pulang mengambil pakaian. 17Malanglah ibu yang mengandung dan yang
menyusui anak pada masa itu! 18 Berdoalah semoga hal-hal itu tidak
terjadi pada musim dingin. 19 Pada masa itu akan berlaku pancaroba yang
belum pernah wujud sejak dunia dicipta Allah hingga waktu itu dan tidak
akan muncul lagi. 20Kalaulah Tuhan tidak menyingkatkan masa itu, tiada
satu makhluk pun yang dapat diselamatkan. Namun, demi kesejahteraan
mereka yang telah dipilih-Nya, masa itu disingkatkan-Nya. 21 Ketika itu
jika sesiapa berkata kepadamu, “Lihat, al-Masih di sini!” atau “Lihat, Dia di
sana!” janganlah kamupercaya; 22kerana beberapa almasih palsu dannabi
palsu akanbangkit danmenunjukkanpelbagai tanda serta keajaibanuntuk
memperdaya orang, kalau boleh termasukmereka yang telah dipilih Allah.
23 Berhati-hatilah. Lihat, Aku telah memberitahu semuanya kepadamu
terlebih dahulu.

24 ‘Padamasa itu, selepas pancaroba,

‘ “Matahari akan dikelamkan,
dan bulan tidak akan bersinar;
25bintang-bintang di langit akan gugur,
dan kuasa-kuasa angkasa akan digoncang.”
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26 ‘Kemudian mereka akan melihat Putera Insan datang dalam awan
penuh dengan kekuasaan dan kemuliaan yang besar. 27 Setelah itu Dia
akan menghantar para malaikat-Nya dan menghimpunkan orang pilihan-
Nya dari empat mata angin, dari hujung bumi yang paling jauh ke hujung
syurga yang paling jauh.

28 ‘Sekarang, kajilah ibarat daripada pokok ara: Apabila dahan-dahannya
sudah lembut dan mengeluarkan daun, itulah tanda musim panas sudah
dekat. 29 Begitulah juga kamu. Apabila kamu melihat kejadian-kejadian
ini, ketahuilah bahawa waktunya sudah dekat – sudah di ambang pintu!
30 Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, angkatan ini tidak akan luput
sebelum semua kejadian itu berlaku. 31Langit dan bumi akan lenyap, tetapi
kata-kata-Ku tidak akan lenyap.

Hari danmasa tidak diketahui
32 ‘Tetapi tentang hari dan waktunya tiada siapa yang tahu. Malaikat

di syurga tidak tahu, malah Putera juga tidak tahu, hanya Bapa yang
mengetahui. 33 Berhati-hatilah! Berjaga dan berdoa! Kerana kamu tidak
tahu bila saatnya. 34 Umpama seorang yang pergi ke negeri yang jauh:
Dia meninggalkan rumahnya dan memberikan kekuasaan kepada hamba-
hambanya, setiap seorang dengan tugasnya serta memerintahkan penjaga
pintu supaya berjaga-jaga.

35 ‘Oleh itu berjagalah, kerana kamu tidak tahu bila tuan rumah akan
pulang – pada waktu petang, atau tengah malam, ketika ayam berkokok,
atau padawaktu pagi – 36 takut kalau-kalau dia datang tiba-tiba danmenda-
patimu sedang tidur. 37Apa yang Kukatakan kepadamu, Kukatakan kepada
semua: “Berjagalah!” ’

14
Isa diurapi

1 Dua hari lagi akan tibalah perayaan Paska dan Jamuan Roti Tidak
Beragi, ketua-ketua imam dan guru-guru Taurat mencari jalan untuk
memerangkap Isa secara tipu daya dan menjatuhkan hukuman mati
kepada-Nya. 2 Tetapi mereka berkata, ‘Janganlah pada waktu perayaan,
takut orang akanmerusuh.’

3 Ketika itu Isa berada di Baitani di rumah Simon yang menghidap
penyakitkusta. Sedang Isadudukdimeja, seorangwanitadatangmembawa
bejana pualam berisi minyak narwastu murni yang amat mahal. Dia
memecahkan bejana itu lalu menuangkanminyak itu ke atas kepala Isa.

4 Beberapa orang berkata-kata sesama sendiri dengan marah, ‘Mengapa
dibazirkanminyak wangi ini? 5Minyak itu dapat dijual dengan harga lebih
tiga ratus kepingwangperak danwangnyadiberikan kepada orangmiskin.’
Merekamengecamwanita itu dengan kata-kata yang tajam.

6 Tetapi Isa berkata, ‘Biarkan dia. Mengapa kamu memarahinya? Dia
telahmelakukan sesuatu yang baik untuk-Ku. 7Orangmiskin akan sentiasa
ada di kalanganmu, dan bila-bila sahaja kamu mahu, kamu dapat berbuat
kebajikan kepadamereka. Tetapi Aku tidak akan sentiasa ada bersamamu.
8Dia telah melakukan apa yang terdaya olehnya. Dia telah datang terlebih
dahulu untuk menyediakan tubuhku bagi pengebumian. 9 Sesungguhnya,
Aku berkata kepadamu, di mana-mana sahaja Injil ini disebarkan di serata
dunia, apa yang telah dilakukan oleh wanita ini akan diceritakan juga
sebagai kenangan kepadanya.’
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10 Selepas itu Yudas Iskariot, seorang daripada pengikut Isa yang dua
belas itu, pergi kepada ketua-ketua imam untuk mengkhianati-Nya dan
menyerahkan-Nya kepada mereka. 11 Ketika mendengar kata-katanya
mereka pun sukacita dan berjanji akanmemberinya wang. Sejak itu Yudas
mencari jalan yang terbaik untukmengkhianati Isa.

Perjamuan Tuhan
12Pada hari pertamaPerayaanRoti Tidak Beragi, ketikamerekamenyem-

belih anak domba Paska, para pengikut Isa berkata kepada-Nya, ‘Di man-
akah Engkaumahu kami pergi menyediakan jamuan Paska untuk-Mu?’

13Dia menghantar dua orang pengikut-Nya dan berkata kepada mereka,
‘Pergilah ke dalam kota. Seorang lelaki yang membawa sekendi air akan
menemui kamu. Ikutlah dia. 14 Di mana dia masuk, katakan kepada
tuan rumah, “Tuan Guru berkata: Di manakah ruang tamu untuk Aku
makan jamuanPaska denganpara pengikut-Ku?” 15Dia akanmenunjukkan
kepadamu sebuah ruang besar di tingkat atas, lengkap dengan perabot dan
telah siap disediakan. Di situlah kamumembuat persiapan untuk kita.’

16Kedua-dua pengikut-Nya itu keluar, pergi ke dalam kota, dan mendap-
ati segala-galanya tepat seperti yang telah dikatakan-Nya kepada mereka.
Mereka punmenyediakan jamuan Paska.

17 Pada waktu lewat petang, Dia datang bersama para pengikut-Nya
yang dua belas itu. 18 Sedang mereka duduk menikmati jamuan, Isa
berkata, ‘Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, seorang daripada kamu
yangmakan bersama-Ku akanmengkhianati-Ku.’

19Mereka mula berdukacita. Seorang demi seorang berkata kepada-Nya,
‘Akukah orang itu?’

20 Isa menjawab, ‘Dia seorang daripada yang dua belas yang mencecah
roti bersama ke dalam bekas. 21 Putera Insan memang mesti pergi, seperti
yang tersurat tentang-Nya. Tetapi malanglah orang yang mengkhianati
Putera Insan! Lebih baiklah baginya jika dia tidak dilahirkan ke dunia ini.’

22Sedangmerekamakan, Isamengambil roti lalumemberkatinya dan ke-
mudianmembahagikannyakepadamerekadanberkata, ‘Ambil,makanlah,
ini tubuh-Ku.’

23 Kemudian dia mengambil cawan air anggur, dan selepas mengucap
syukur, Dia memberikannya kepada mereka, lalu mereka semua minum
darinya.

24 Dia berkata kepada mereka, ‘Ini darah-Ku bagi perjanjian baru, di-
tumpahkan untuk beberapa ramaimanusia. 25Sesungguhnya, Aku berkata
kepadamu, Aku tidak akanminum air anggur lagi hingga Akuminum yang
baru dalam kerajaan Allah.’

26 Setelahmenyanyikan sebuah lagu suci, mereka keluar ke Bukit Zaitun.
Petrus akanmenyangkal Isa

27 Isa berkata kepadamereka, ‘Malam ini, iman kamu semua akan goyah
kerana-Ku, seperti yang tersurat:

‘ “Aku akanmerebahkan Gembala,
dan kawanan domba akan bertempiaran.”

28 ‘Tetapi setelah Aku dibangkitkan semula, Aku akan mendahuluimu
pergi ke Galilea.’

29Petrus berkata kepadanya, ‘Kalaupun semua yang lain goyah imannya,
aku tidak akan goyah.’
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30 Isa berkata kepadanya, ‘Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, pada
malam ini sebelum ayam berkokok dua kali, kamu akan menyangkal-Ku
tiga kali.’

31 Tetapi Petrus berkata dengan lebih tegas lagi, ‘Kalaupun aku terpaksa
mati bersama-Mu, aku tidak akan menyangkal-Mu.’ Semua yang lain pun
berkata demikian.

Isa di Getsemani
32 Mereka sampai di suatu tempat yang dinamakan Getsemani. Isa

berkata kepada para pengikut-Nya, ‘Duduklah di sini sementara Aku
berdoa.’ 33 Dia membawa Petrus, Yakobus dan Yahya bersama-Nya, dan
Dia mula berasa gundah dan amat terseksa. 34Dia berkata kepada mereka,
‘Jiwa-Ku sungguh dukacita, bagaikan mati. Duduklah di sini, dan berja-
galah.’

35Diapergi jauh sedikit lagi, lalu sujuddi tanah, danberdoakiranyadapat
semoga saat itu diedarkan daripada-Nya. 36Kata-Nya, ‘Abba, Bapa, segala-
galanya dapat Kaulakukan. Edarkanlah cawan ini daripada-Ku. Namun,
berlakulah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku.’

37 Kemudian dia kembali kepada pengikut-pengikut-Nya dan mendapati
mereka sedang tidur, lalu Dia berkata kepada Petrus, ‘Simon, kamu tidur?
Satu jam pun kamu tidak dapat berjaga? 38 Berjaga dan berdoalah, takut
nanti kamu tergoda. Memang rohani rela, tetapi jasmani lemah.’

39 Dia pergi berdoa lagi, dengan kata-kata yang sama. 40 Apabila Dia
kembali, didapati-Nyamereka telah tertidur lagi, keranamatamereka amat
mengantuk. Mereka tidak tahu apa yang hendak dijawab kepada-Nya.

41SetelahDiadatangkepadamerekabagi kali ketiga, Diaberkata, ‘Adakah
kamu masih tidur dan berehat? Cukuplah! Waktunya sudah tiba. Lihat,
Putera Insan sedang dikhianati dan diserahkan ke tangan orang berdosa.
42Bangunlah! Mari kita pergi! Lihat, pengkhianat-Ku sudah tiba!’

Isa ditangkap
43 Sesaat kemudian, ketika Dia masih berkata-kata, seorang daripada

pengikut-Nya yang dua belas itu iaitu Yudas datang dengan orang yang
sangat ramai dan bersenjatakan pedang serta belantan. Mereka datang
daripada ketua-ketua imam, guru-guru Taurat dan tua-tua.

44 Pengkhianat Isa telah menetapkan satu isyarat dengan mereka: ‘Sesi-
apa yang kucium, itulah Dia. Tangkap Dia dan bawalah Dia pergi dengan
selamat.’ 45 Sebaik-baik Yudas tiba, dia pergi kepada Isa sambil berkata,
‘Tuan Guru!’ lalu mencium-Nya. 46 Mereka pun menangkap-Nya dan
membawa-Nya pergi. 47 Seorang daripada yang berdiri di situ menghunus
pedangnya lalumenetak hamba ImamBesar, sehingga terputus telinganya.

48 Isa berkata kepada mereka, ‘Patutkah kamu datang bagaikan hendak
menangkap perompak, dengan pedang dan belantan, untuk membawa-Ku
pergi? 49 Setiap hari Aku di kalanganmu, mengajar di rumah ibadat, tidak
kamu tangkap. Tetapi yang tersurat di dalam Kitab Suci mesti berlaku.’
50 Setelah itu semua pengikut Isa meninggalkan-Nya dan melarikan diri
masing-masing.

51Seorang pemudamengikut-Nya, dengan hanya sehelai kain linenmem-
balut tubuhnya. Pemuda-pemuda lain menangkapnya, 52 lalu dia melu-
cutkan kain linen itu dan melarikan diri daripada mereka dalam keadaan
telanjang.

Isa di hadapanMajlis Agama
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53 Isa dibawa kepada Imam Besar. Bersamanya berhimpun semua ketua
imam, tua-tua, dan guru-guruTaurat. 54Petrusmengikut Isa dari jauh, turut
masuk ke laman dalam rumah ImamBesar, dan duduk di kalangan hamba-
hamba, berdiang di situ.

55Ketua-ketua imam dan semua ahli Majlis Agama berusaha mencari ke-
saksian untuk mendakwa Isa, tetapi tidak berjaya. 56Ramai yang memberi
kesaksian palsu terhadap-Nya, tetapi kesaksianmereka semua bercanggah.

57Kemudian beberapa orang bangkitmemberi kesaksian palsu terhadap-
Nya dengan berkata, 58 ‘Kami telah mendengar Dia berkata, “Aku akan
membinasakan rumah ibadat yangdiperbuat dengan tangan ini, dandalam
tiga hari Aku akanmembina rumah ibadat yang diperbuat tanpa tangan.” ’
59Tetapi kesaksianmerekamasih bercanggah.

60 Imam Besar bangkit berdiri di tengah-tengah kesaksian itu lalu
bertanya kepada Isa, ‘Tidakkah Kamu mahu menjawab apa-apa? Apakah
yang disaksikan oleh mereka ini terhadap-Mu?’ 61 Tetapi Isa berdiam diri,
tidakmenjawab sepatah pun.
ImamBesar itubertanya lagi kepada-Nya, ‘AdakahKamual-Masih, Putera

AllahMaha Suci?’
62 Isamenjawab, ‘Ya, Akulah Dia. Kamu akanmelihat Putera Insan duduk

di kanan AllahMaha Kuasa, dan datang dengan awan syurga.’
63 Imam Besar lalu mengoyak-ngoyakkan pakaiannya sambil berkata,

‘Adakahkita perlukan saksi lagi? 64Kamu telahmendengar kata-kata kufur-
Nya sendiri! Apakah pendapatmu?’
Lalu mereka semua menjatuhkan hukum ke atas-Nya, bahawa Dia patut

dibunuh. 65 Kemudian sesetengah mereka mulai meludahi-Nya, memba-
lut mata-Nya lalu memukul-Nya dan berkata kepada-Nya, ‘Bernubuatlah!’
Pengawal-pengawal pula menampar-Nya.

Petrusmenyangkal Isa
66 Petrus ada di bawah, di laman dalam. Seorang hamba perempuan

Imam Besar datang ke situ. 67Apabila dia melihat Petrus sedang berdiang
memanaskan tubuhnya, dia memandang Petrus dan berkata, ‘Kamu juga
bersama Isa orang Nasaret.’

68Petrusmenyangkal, katanya, ‘Aku tidak tahu dan tidak faham apa yang
kaukatakan.’ Dia keluar ke serambi depan, lalu ayam berkokok.

69 Hamba perempuan itu melihatnya lagi, lalu mula berkata kepada
orang yang berdiri di situ, ‘Ini seorang daripada mereka.’ 70 Petrus
menyangkalnya lagi.
Sejurus kemudian, mereka yang berdiri di situ berkata pula kepada

Petrus, ‘Tentu sekali kamu seorang daripada mereka, kerana kamu orang
Galilea. Ini nyata daripada cara percakapanmu.’

71 Petrus mengucapkan kutuk dan sumpah, ‘Aku tidak kenal orang yang
kaukatakan itu!’

72Ayam pun berkokok bagi kali kedua. Lalu Petrus teringat kata-kata Isa
kepadanya: ‘Sebelum ayam berkokok dua kali, kamu akan menyangkal-Ku
tiga kali.’ Memikirkan perkara itu, Petrus menangis.

15
Isa di hadapan Pilatus

1 Awal-awal pagi lagi ketua-ketua imam segera bermesyuarat dengan
para tua-tua, guru Taurat dan seluruh Majlis Agama. Kemudian mereka
mengikat Isa, membawa-Nya pergi danmenyerahkan-Nya kepada Pilatus.
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2 Pilatus bertanya kepada-Nya, ‘Adakah Kamu Raja orang Yahudi?’ Isa
menjawab, ‘Begitulah seperti katamu.’

3Kemudianketua-ketua imammelemparkanpelbagai tuduhan terhadap-
Nya. 4Pilatus bertanya lagi kepada-Nya, ‘TidakkahEngkaumahumenjawab
apa-apa? Lihat betapa banyaknya tuduhanmereka terhadap-Mu?’

5 Tetapi Isa masih tidak menjawab sepatah pun, sehingga Pilatus ke-
hairanan.

6Padawaktuperayaan, lazimnyaPilatusmembebaskan seorangbanduan
dari penjara, iaitu sesiapa yang diminta oleh mereka. 7 Ada seorang
bernama Barabas yang dirantaikan bersama beberapa orang pemberontak
lain. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan itu.
8 Orang ramai mula berseru lantang meminta Pilatus membebaskan seo-
rang daripada penjara seperti yang biasa dilakukannya.

9 Pilatus bertanya, ‘Adakah kamu mahu aku membebaskan kepadamu
Raja orang Yahudi?’ 10 kerana dia tahu bahawa ketua-ketua imam telah
menyerahkan Isa kepadanya kerana iri hati. 11 Tetapi ketua-ketua imam
menghasut orang ramai supaya meminta Barabas dibebaskan kepada
mereka.

12 Pilatus berkata kepada mereka, ‘Kalau begitu, apa yang kamu mahu
kulakukan kepada Dia yang kamu panggil Raja orang Yahudi?’

13Mereka berseru lagi dengan kuatnya, ‘Salibkan Dia!’
14Kata Pilatus kepada mereka, ‘Mengapa? Apakah kejahatan yang telah

dilakukan-Nya?’
Tetapi mereka semakin kuat berseru, ‘Salibkan Dia!’
15Oleh itu, untukmemuaskanhati orang ramai itu, Pilatusmembebaskan

Barabas kepada mereka. Setelah menyebat Isa, dia menyerahkan-Nya
untuk disalib.

Isa dipermainkan
16 Kemudian para askar membawa-Nya ke dewan yang dipanggil Prae-

torium, lalu menghimpunkan seluruh pasukan tentera yang ada di situ.
17 Mereka mengenakan pakaian berwarna ungu pada tubuh-Nya, dan
membuat mahkota daripada duri lalu meletakkannya di atas kepala-Nya.
18 Kemudian mereka menyindir-Nya, ‘Daulat Tuanku, Raja orang Yahudi!’
19 Mereka memukul kepala-Nya dengan mensiang, meludahi-Nya, kemu-
dian tunduk menyembah-Nya. 20 Setelah mempermain-mainkan-Nya,
mereka melucutkan pakaian ungu itu dan mengenakan semula pakaian-
Nya. Lalumerekamembawa-Nya untuk disalib.

Isa disalib
21 Ketika itu seorang yang bernama Simon, orang Kirene, bapa kepada

Iskandar dan Rufus sedang lalu di situ. Dia baru sahaja datang dari luar
bandar. Kemudian mereka memaksanya mengangkat salib Isa. 22Mereka
membawa-Nya ke tempat yang dipanggil Golgota (bermaksud Tempat
Tengkorak). 23Kemudianmerekamemberi-Nya air anggur bercampurmur
tetapi Dia enggan meminumnya. 24 Setelah mereka menyalib-Nya, mereka
membahagikan pakaian-Nya antaramereka denganmembuang undi.

25Merekamenyalib-Nya pada pukul sembilan pagi. 26Tuduhan terhadap-
Nya tertulis di atas: RAJA ORANG YAHUDI. 27Mereka menyalib dua orang
perompak bersama Isa, seorang di kanan dan seorang lagi di kiri-Nya.
28 Dengan demikian berlakulah apa yang tersurat di dalam Kitab Suci:
‘Dan Dia digolongkan dengan penjahat.’ 29 Semua orang yang lalu di situ
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menggeleng-gelengkankepala sambilmengejek Isa. Merekaberkata, ‘Kamu
mahu memusnahkan rumah ibadat dan membinanya semula dalam tiga
hari! 30 Sekarang turunlah dari salib itu dan selamatkanlah diri-Mu!’

31 Ketua-ketua imam dan guru-guru Taurat juga mempermainkan Isa.
Mereka berkata sesama sendiri, ‘Dia menyelamatkan orang, tetapi tidak
dapat menyelamatkan diri-Nya sendiri! 32 Kiranya Dia Raja orang Yahudi
danal-Masih, turunlahdari salib, supayakamimelihat danpercayakepada-
Nya!’ Orang yang disalib bersama Isa punmencela-Nya.

Kematian Isa
33 Pada tengah hari, selama tiga jam, seluruh negeri itu gelap-gelita.

34Pada pukul tiga petang, Isa berseru dengan suara lantang, ‘Eloi, Eloi, lama
sabakhtani?’ Ertinya, ‘YaAllah, Ya Tuhan-Ku,mengapaKautinggalkanAku?’

35Beberapa orang di situ mendengar seruan itu dan berkata, ‘Dengarlah,
Dia memanggil Ilyas.’

36Seorangdaripadamerekaberlarimengambil span lalumencelupnyake
dalam air anggur murah. Kemudian dia mencucukkan span itu di hujung
sebatang mensiang dan menawarkannya kepada Isa untuk minum, sambil
berkata, ‘Kita menunggu, kalau-kalau Ilyas datang menurunkan-Nya dari
salib.’

37 Isa berteriak dengan kuat lalu menghembuskan nafas terakhir.
38 Sejurus kemudian, tirai di dalam rumah ibadat terbelah dua, dari atas

hingga ke bawah. 39Ketua tentera yang berdiri di hadapan salib itumelihat
semua ini lalu berkata, ‘Benarlah Dia Putera Allah!’

40Beberapa orang wanita menyaksikan segala-galanya dari jauh. Antara
mereka ialahSalome,MaryamMagdalena, sertaMaryamibuYakobusMuda
dan Yoses. 41 Mereka wanita-wanita yang mengikut dan menolong Isa
ketika Dia di Galilea. Ada ramai juga wanita yang datang dengan Isa ke
Baitulmaqdis.

Isa dimakamkan
42Hari sudah lewat petang. Hari ituHari Persediaan, iaitu sehari sebelum

hari Sabat. 43 Yusuf dari Arimatea, seorang ahli terkemuka Majlis Agama
yang sedangmenunggu kerajaan Allah, datang lalumemberanikan hatinya
menghadap Pilatus danmemohon untuk mengambil jenazah Isa. 44Pilatus
hairan mendengar Isa sudahpun meninggal dunia, lalu memanggil ketua
tentera dan bertanya sama ada Isa sudah meninggal. 45 Setelah menden-
gar laporan ketua tentera itu, dia pun menyerahkan jenazah Isa kepada
Yusuf. 46 Yusuf membeli kain linen yang baik, menurunkan jenazah Isa
dan mengkafankannya dengan kain itu. Dia membaringkan jenazah itu
di dalam sebuah makam yang telah digali di permukaan batu pejal, lalu
menggulingkan sebuah batu besar menutup pintu makam itu. 47Maryam
Magdalena danMaryam ibu Yoses memerhatikan tempat makam itu.

16
Kebangkitan Isa

1 Setelah tamat hari Sabat, Maryam Magdalena, Maryam ibu Yakobus,
dan Salome membeli ramuan rempah untuk melumuri jenazah Isa. 2 Pada
awal pagi hari pertama minggu itu, mereka sampai di makam itu ketika
matahari terbit. 3 Mereka berkata-kata sesama sendiri, ‘Siapa yang akan
menggulingkan batu daripada pintumakam untuk kita?’
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4Apabila mereka memandang makam itu, mereka mendapati batu yang
sangat besar itu telahpun digulingkan. 5Mereka masuk ke dalam makam
itu dan melihat seorang pemuda berjubah putih sedang duduk di sebelah
kanan; mereka sungguh terkejut dan ketakutan.

6 Tetapi dia berkata kepada mereka, ‘Jangan takut. Kamu mencari Isa
orang Nasaret, yang telah disalib. Dia telah bangkit semula! Dia tidak ada
di sini. Lihatlah tempat mereka baringkan jenazah-Nya. 7 Tetapi, pergilah,
beritahu para pengikut-Nya, termasuk Petrus, bahawa Dia mendahuluimu
ke Galilea. Di sana kamu akan melihat-Nya, seperti yang telah dikatakan-
Nya kepada kamu.’

8Mereka pun segera keluar dan berlarimeninggalkanmakam itu, kerana
mereka gementar dan kehairanan. Mereka tidak berkata apa-apa kepada
sesiapa, keranamereka takut.

Isamenampakkan diri kepada pengikut-Nya.
9Setelah Isa bangkit semula pada awal pagi hari pertamaminggu itu, per-

tama sekali Dia menampakkan diri-Nya kepada Maryam Magdalena yang
telahdisembuhkan-Nyadaripadadirasuk tujuh roh iblis dahulu. 10Maryam
pun pergi memberitahu para pengikut-Nya yang sedang berkabung dan
menangis. 11 Ketika mendengar bahawa Isa hidup dan telah dilihat oleh
Maryam, mereka tidak percaya.

12 Selepas itu, Dia menampakkan diri dengan cara lain kepada dua orang
daripada mereka ketika mereka sedang berjalan ke desa. 13 Kedua-dua
orang pengikut Isa itu segera pergi memberitahu yang lain, tetapi mereka
juga tidak percaya. 14 Kemudian Dia menampakkan diri kepada kesemua
pengikut-Nya yang sebelas itu ketika mereka sedang makan. Dia menegur
sikap mereka yang tidak percaya dan keras hati, kerana mereka tidak
mempercayai orang yang telahmelihat-Nya setelah Dia bangkit semula.

15 Dia berkata kepada mereka, ‘Pergilah ke serata dunia dan sebarkan
Injil kepada setiap insan. 16 Sesiapa yang percaya dan diimadkan akan
diselamatkan, tetapi sesiapa yang tidak percaya akan dihukum. 17 Tanda-
tanda ini akan menyertai mereka yang percaya: Dengan nama-Ku mereka
akan menghalau roh-roh iblis, dan mereka akan bertutur dengan bahasa-
bahasa baru. 18 Mereka akan memegang ular tanpa mudarat. Kiranya
mereka terminum racun, mereka tetap selamat. Mereka akan meletakkan
tangan pada orang sakit dan orang itu akan sembuh.’

19 Setelah Junjungan Isa berkata-kata dengan mereka, Dia disambut naik
ke syurga lalu duduk di kanan Allah. 20 Para pengikut-Nya pergi mengajar
di serata dunia. Tuhan bekerja bersama mereka, mengesahkan firman
dengan iringan tanda-tanda ajaib.
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Lukas
Pendahuluan

1Kepada yang dihormati Teofilus,

Ramai orang telah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencatat
peristiwa-peristiwa yang telah berlaku di kalangan kita 2 sebagaimana
yangdiberitahukepadakitaolehsaksi-saksipertamaperistiwa iniyang juga
merupakan pemberita Firman. 3 Oleh sebab aku telah mengkaji perkara-
perkara ini dari mulanya, aku berfikir eloklah aku mengarang cerita-Nya
dengan teratur untuk tuan Teofilus. 4 Aku berbuat demikian supaya tuan
akan mengetahui kebenaran yang sepenuhnya tentang perkara-perkara
yang telah diajarkan kepada tuan.

Pemberitahuan tentang kelahiran Yahya Pengimad
5 Pada zaman Herodes, raja negeri Yudea, ada seorang imam yang

bernama Zakaria. Dia terdiri daripada golongan Abia. Isterinya, Ashba,
juga daripada keturunan Harun. 6 Kedua-duanya orang yang lurus di
hadapan Allah, dan mengikut segala perintah serta hukum Tuhan dengan
sepenuhnya. 7Tetapimereka tidakmempunyai anakkeranaAshbamandul,
dan kedua-duanya pun telah lanjut usia.

8Pada suatu hari Zakaria melaksanakan tugasnya sebagai imam di hada-
pan Allah menurut gilirannya bertugas. 9 Mengikut peraturan keima-
man, dia diundi masuk ke dalam rumah ibadat Tuhan untuk membakar
kemenyan. 10 Orang ramai berhimpun di luar untuk beribadat sewaktu
kemenyan dibakar.

11Kelihatanlah kepada Zakaria, malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan
tempat pembakar kemenyan itu. 12Hati Zakaria berdebar apabila melihat-
nya dan dia berasa amat takut. 13 Tetapi malaikat itu berkata kepadanya,
‘Janganlah takut, hai Zakaria, kerana permohonanmu telah dikabulkan.
Isterimu Ashba akan melahirkan seorang anak lelaki bagimu. Kamu hen-
daklah menamainya Yahya. 14 Kamu akan bergembira dan bersukacita
apabila dia dilahirkan. Begitu juga ramai orang lain 15 kerana dia akan
menjadi mulia di sisi Tuhan. Dia tidak akan minum air anggur atau
minumankeras keranadia akandipenuhi denganRoh Suci sejak dari rahim
ibunya. 16Diaakanmengembalikan ramaiorang Israel kepadaAllah, Tuhan
mereka, 17 dan dia akan melangkah di hadapan Tuhan dengan roh dan
kuasa Ilyas untuk mendamaikan bapa dengan anak dan mengembalikan
orang ingkar ke jalan orang benar, supaya menyediakan suatu kaum yang
bersiap sedia bagi Tuhan.’

18Zakaria berkata kepadamalaikat itu, ‘Bagaimanakah aku dapatmenge-
tahui perkara ini akan berlaku? Aku telah tua dan isteriku pun telah lanjut
usianya.’

19 Malaikat itu menjawab lagi, ‘Akulah Jibrail yang berdiri di hadirat
Allah. Aku telah diutuskan untuk menyampaikan perkhabaran yang baik
ini kepadamu. 20 Ingatlah: oleh sebab engkau tidak mempercayai kata-
kataku ini yang akanberlakupadamasanya, engkau akanmenjadi bisu dan
tidak dapat bertutur hingga pada hari semua perkara ini berlaku.’

21 Sementara itu, orang yang berhimpun itu ternanti-nanti akan Zakaria;
mereka sangat hairan kerana dia begitu lama di dalam rumah ibadat.
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22Apabila dia keluar, dia tidak dapat bertutur kepadamereka. Lalumereka
menyedari Zakaria telah nampak sesuatu di dalam rumah ibadat. Oleh se-
bab dia tidak dapat bertutur, dia menggunakan isyarat dengan tangannya.

23 Setelah tamat masa perkhidmatannya, Zakaria kembali ke rumahnya.
24 Kemudian, Ashba, isterinya pun hamil lalu dia tidak meninggalkan
rumahnya selama lima bulan. Dia berkata, 25 ‘Akhirnya, Tuhan telah
menolongku. Dia menghapuskan aibku di kalanganmasyarakat.’

Pemberitahuan tentang kelahiran Isa
26 Dalam bulan yang keenam, malaikat Jibrail diutus Allah ke Nasaret,

sebuah kota di jajahan Galilea, 27 kepada seorang anak dara yang telah
bertunang dengan seorang lelaki yang bernama Yusuf daripada keturunan
Raja Daud. Nama anak dara itu ialah Maryam. 28 Malaikat itu datang
kepadanya lalu berkata, ‘Salam kepadamu yang amat diredai Allah! Tuhan
bersamamu!’

29 Hati Maryam runsing mendengar kata-kata itu dan dia tertanya-
tanya akan maksud salam tersebut. 30 Seterusnya, malaikat itu berkata
kepadanya, ‘Janganlah takut, hai Maryam, kerana engkau telah diredai
Allah. 31 Engkau akan hamil dan melahirkan seorang anak lelaki. Engkau
hendaklah menamai-Nya Isa. 32 Dia akan menjadi mulia dan Dia akan
digelar Putera Allah Yang Maha Tinggi. Allah, Tuhan kita akan mengurni-
akan takhta Daud, nenek moyang-Nya itu kepada-Nya. 33Dia akan merajai
keturunan Yakub selama-lamanya; dan kerajaannya berkekalan.’

34Lalu Maryam berkata kepada malaikat itu, ‘Bagaimanakah perkara ini
dapat berlaku, sedangkan akumasih dara?’

35 Malaikat itu menjawab, “Roh Suci akan turun ke atasmu, dan kuasa
Allah Yang Maha Tinggi akan menaungimu. Oleh itu, anak suci yang akan
dilahirkan akan digelar Putera Allah. 36Tambahan pula, saudaramu Ashba
yang dahulu dikatakan mandul pun telah hamil enam bulan walaupun dia
sudah tua. 37 Sebab bagi Allah tidak ada yangmustahil.

38Maryam berkata, ‘Aku ini hamba Tuhan. Jadilah kepada akumengikut
kata-katamu itu.’ Lalumalaikat punmeninggalkannya.

Maryammelawat Ashba
39 Setelah itu, Maryam bersiap-siap dan bergegas pergi ke sebuah kota

di kawasan pergunungan Yudea. 40 Dia masuk ke dalam rumah Zakaria
dan memberi salam kepada Ashba. 41 Apabila Ashba mendengar salam
Maryam, anak dalam kandungannya bergerak-gerak dan Ashba dipenuhi
Roh Suci. 42 Dia berseru, ‘Diberkati engkau antara kaum perempuan,
dan diberkatilah juga kandunganmu itu. 43 Siapakah aku ini sehingga
ibu Junjunganku datang kepadaku? 44 Apabila kudengar salammu, anak
dalam kandunganku bergerak-gerak dengan kesukaan. 45 Diberkatilah
kamu keranamempercayai apa yang dikatakan kepadamudaripada Tuhan
akan berlaku!’

Nyanyian pujianMaryam
46Maryam berkata,

‘Jiwakumeninggikan Tuhan;
47 rohku bergembira kerana Allah, Penyelamatku,

48kerana Diamengingati hamba-Nya yang hina ini.
Dari sekarang hingga selama-lamanya,

orang akan berkata aku diberkati,
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49kerana YangMaha Kuasa telahmelakukan perkara yang besar
untuk aku.
Sucilah Nama-Nya.

50Diamemberkati mereka yang
takut akan Dia,
daripada satu keturunan kepada satu keturunan yang lain.

51Dia telahmenunjukkan kekuatan
tangan-Nya;
Dia telahmencerai-beraikanmereka yang berhati bongkak.

52Dia telahmenurunkan raja-raja daripada takhta mereka
danmengangkat tinggi orang yang hina;

53Dia telahmemuaskan orang yang lapar dengan segala yang baik,
tetapi orang kaya dihalau pergi dengan tangan kosong.

54Diamenolong bangsa Israel, hamba-Nya
kerana Dia ingat akan belas kasihan-Nya

55yang dijanjikan kepada nenekmoyang kita Ibrahim
dan semua keturunannya untuk selama-lamanya.’

56Maryam tinggal bersamaAshba selama tiga bulan. Selepas itu, dia pulang
ke rumahnya.

Yahya Pengimad
57 Tibalah masanya untuk Ashba bersalin dan dia melahirkan seorang

anak lelaki. 58Apabila jiran tetangga dan saudara-maranyamendengar ba-
hawa Tuhan telah melimpahkan berkat kepadanya, mereka turut bergem-
bira bersamanya.

59 Pada hari yang kelapan, mereka datang untuk menyunatkan bayi itu.
MerekamahumenamainyaZakaria seperti namabapanya. 60Tetapi ibunya
berkata, ‘Tidak! Namanya ialah Yahya.’

61 Mereka berkata kepada Ashba, ‘Tiada seorang pun daripada kaum
keluargamu yang bernama sedemikian.’

62 Lalu mereka bertanya kepada bapanya dengan menggunakan isyarat
nama yang hendak diberikan kepada anaknya itu. 63 Dia meminta papan
tulis lalu menulis demikian, ‘Namanya Yahya.’ Semuanya kehairanan.
64 Pada seketika itu, mulut Zakaria terbuka dan lidahnya tidak terikat
lalu dia bercakap dan memuji Allah. 65 Semua jirannya sangat takut dan
segala perkara ini tersebar ke seluruh jajahan Yudea. 66 Semua orang yang
mendengarnya berkata dalam hati masing-masing, ‘Bagaimanakah geran-
gan halnya anak ini kelak?’ Jelaslah bahawa tangan Tuhanmemimpinnya.

Nubuat Zakaria
67Bapanya, Zakaria, dipenuhi dengan Roh Suci lalu berkata,

68 ‘Segala puji bagi Allah, Tuhan bangsa Israel!
Kerana Dia telah datang danmenebus umat-Nya;

69Dia telahmengurniai kita seorang Penyelamat yang berkuasa,
seorang daripada keturunan hamba-Nya, Daud.

70Demikianlah firman-Nya dengan perantaraan nabi-nabi-Nya yang
suci
dari zaman dahulu kala,

71Dia berjanji menyelamatkan kita daripadamusuh-musuh kita,
dan daripada tangan semua orang yangmembenci kita;

72Diamengasihani nenekmoyang kita,
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danmengingati perjanjian-Nya yang suci,
73Dia berjanji kepada nenekmoyang kita,

Ibrahim,
74untukmenyelamatkan kita daripadamusuh-musuh kita

supaya tanpa rasa takut kita beribadat kepada-Nya
75dalam kesucian dan kebenaran

sepanjang hidup kita.
76Engkau, anakku, akan digelar nabi Allah YangMaha Tinggi

kerana engkaumendahului Tuhan demimenyediakan jalan-Nya,
77danmemberitahu umat-Nya bahawamereka diselamatkan

apabila dosamereka diampunkan.
78Oleh sebab Allah, Tuhan kita

mengasihani kita,
cahayamatahari akan terbit

79untukmenerangi orang yang tinggal
dalam kegelapan dan bayangmaut,
serta memimpin kita ke jalan damai.’

80 Anak itu membesar dan bertambah kuat dari segi kerohaniannya. Dia
tinggal di gurun sehinggalah dia muncul di khalayak bangsa Israel.

2
Kelahiran Isa

1 Pada masa itu Kaisar Augustus menitahkan penduduk di seluruh kera-
jaan Rom dibanci. 2 Ketika pembancian pertama dilaksanakan, Kurenius
menjadi gabenor di Siria. 3Dalam pembancian tersebut, setiap orang perlu
kembali ke tempat lahir masing-masing untukmendaftarkan diri.

4Oleh itu, Yusuf terpaksaberangkat dari bandarNasaret diGalilea kekota
Daud yang bernama Baitlahim di Yudea kerana dia daripada keturunan
Daud. 5 Dia pergi untuk mendaftarkan diri bersama Maryam, tunangnya
yang sedang hamil. 6 Sewaktu mereka di sana, tibalah masanya untuk
dia bersalin. 7 Dia melahirkan seorang anak lelaki, iaitu anak sulungnya.
Dia membedung anak itu lalu membaringkan-Nya di dalam sebuah palung
kerana tidak ada tempat bagi mereka di rumah tumpangan.

Gembala danmalaikat
8 Di daerah itu ada beberapa orang gembala yang bermalam di padang

kerana menjaga domba mereka. 9 Tiba-tiba malaikat Tuhan muncul di
hadapan mereka dan kemuliaan Tuhan menerangi mereka, lalu mereka
ketakutan. 10Tetapimalaikat ituberkatakepadamereka, ‘Jangan takut! Aku
membawa kepadamu berita baik yang akan memberikan sukacita besar
kepada seluruh umat. 11 Pada malam ini di kota Daud telah lahir seorang
Penyelamat bagimu, iaitu al-Masih, Junjungan itu. 12 Inilah tandanya bag-
imu: Kamu akanmenjumpai seorang anak yang dibedung dan dibaringkan
di dalam sebuah palung.’

13 Tiba-tiba malaikat itu disertai oleh satu angkatan besar dari syurga
yangmemuji-muji Allah:

14 ‘Kemuliaan bagi Allah di tempat yangmaha tinggi dan damai
sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan
pada hati-Nya.’
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15 Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka untuk kembali ke
syurga, gembala-gembala itu berkata sesama sendiri, ‘Marilah kita pergi
ke Baitlahim untuk melihat kejadian yang telah berlaku itu seperti yang
diberitahu Tuhan kepada kita.’

16Mereka pergi dengan segera lalu menjumpai Maryam dan Yusuf serta
bayi itu yang sedang terbaring di dalam palung. 17 Setelah melihat bayi
itu, mereka pun memberitahu segala yang telah dikatakan kepada mereka
tentang anak itu. 18 Semua yang mendengar berasa kagum tentang apa
yangdikatakanoleh gembala-gembala itu kepadamereka; 19 tetapiMaryam
mengingati segala perkara ini dan merenunginya. 20 Kemudian gembala-
gembala itupulangsambilmemuji-mujiAllahatas segalayangdidengardan
dilihat mereka. Segalanya seperti yang dikatakan kepadamereka.

Isa dipersembahkan di rumah ibadat
21 Lapan hari kemudian, tibalah masanya untuk menyunatkan bayi itu,

lalu Dia diberikan nama Isa, seperti yang dikatakan oleh malaikat sebelum
Dia dikandung olehMaryam.

22 Setelah tamat masa penyucian mengikut hukum Taurat Musa, mereka
punmembawa Isa ke Baitulmaqdis untukmempersembahkan-Nya kepada
Tuhan. 23 Tersurat dalam Hukum Tuhan bahawa setiap anak lelaki sulung
akandiserahkankepadaTuhan. 24Mereka jugamempersembahkankorban
mengikut apa yang ditetapkandalamHukumTuhan, iaitu sepasang burung
tekukur atau dua ekor anakmerpati.

25 Pada masa itu ada seorang di Baitulmaqdis yang bernama Simeon.
Seorang yang salih dan bertakwa kepada Allah, Simeon menantikan masa
terhiburnya Israel. Dan dia diasertai Roh Suci. 26 Roh Suci telah member-
itahunya bahawa dia tidak akan meninggal dunia sebelum dia melihat al-
Masih yang dijanjikan oleh Tuhan. 27 Atas pimpinan Roh dia masuk ke
dalam rumah ibadat. Ketika Isa, anak itu, dibawa masuk oleh ibu bapa-
Nya untuk menunaikan hukum Taurat itu, 28 Simeon mendukung Dia dan
bersyukur kepada Allah lalu berkata:

29 ‘Ya Tuhan, sekarang biarlah hamba-Mu pergi dengan sejahtera,
menurut firman-Mu:

30keranamataku telahmelihat penyelamatan-Mu
31yang telah Kausediakan di hadapan segala bangsa,

32 satu cahaya yang akanmenunjukkan jalan
kepada bangsa-bangsa asing
danmenjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel.’

33 Ibu bapa-Nya kagum mendengar apa yang dikatakan tentang anak itu.
34 Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maryam, ibu anak itu,
‘Anak ini telah dipilih oleh Tuhan untukmenjatuhkan danmembangunkan
ramai orang Israel kelak; Dia menjadi tanda daripada Allah yang akan
dibantahi orang 35 supaya fikiran dalam hati mereka didedahkan. Dan
jiwamu sendiri akan ditusuk oleh pedang.’

36 Ada pula seorang nabiah yang bernama Hana binti Fanuel, daripada
suku Asyer. Dia telah lanjut usianya. Dia berkahwin selama tujuh tahun
37 dan menjadi balu selama lapan puluh empat tahun. Dia tidak pernah
meninggalkan rumah ibadat, malahan dia beribadat kepada Allah dengan
berpuasa dan berdoa siang malam. 38 Pada ketika itu juga, dia datang dan
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mengucapkan syukur kepada Allah lalu berkata tentang anak itu kepada
semua orang yangmenantikan pembebasan bagi Baitulmaqdis.

39 Setelah ibu bapa-Nya menunaikan segala yang wajib menurut Hukum
Tuhan, mereka pulang ke kota Nasaret, kota tempat tinggal mereka di
Galilea. 40 Anak itu semakin membesar dan bertambah kuat serta penuh
dengan kebijaksanaan. Kasih kurnia Tuhan ada pada-Nya.

Isa di rumah ibadat
41Tiap-tiap tahun ibu bapa-Nya pergi ke Baitulmaqdis untukmenyambut

perayaan Paska. 42Ketika Isa berusia dua belas tahun, mereka pergi meng-
hadiri perayaan itu seperti biasa. 43Setelah tamat perayaan itu,mereka pun
berangkat pulang; tetapi Isa, anak mereka itu tertinggal di Baitulmaqdis
dan ibu bapa-Nya tidak menyedari hal itu. 44Mereka menyangka Dia ada
bersama teman-teman seperjalanan. Oleh itu mereka berjalan sepanjang
hari sebelum mereka mencari-cari Isa di kalangan kaum keluarga dan
kenalanmereka. 45Apabilamereka tidakmenjumpai-Nya, mereka kembali
ke Baitulmaqdis untuk mencari-Nya. 46 Selepas tiga hari, mereka akhirnya
menemui Isa di dalam rumah ibadat. Dia duduk dikelilingi oleh guru-
guru Taurat sambil mendengar pengajaran mereka dan menanya soalan.
47 Semua orang yang mendengar Isa kagum akan pengertian dan jawapan-
Nya. 48Ketika ibu bapa-Nya melihat-Nya, mereka juga kagum lalu ibu-Nya
berkata, ‘Anakku, mengapakah Engkau berbuat demikian terhadap kami?
Ibu dan ayah begitu bimbangmencari-Mu.’

49Lalu Isamenjawab, ‘Mengapakah ibudanayahmencari Aku? Tidakkah
ibu dan ayah mengetahui Aku harus melakukan kerja Bapa-Ku?’ 50 Tetapi
mereka tidakmemahami apa yang dikatakan-Nya kepadamereka.

51 Kemudian Dia pulang bersama mereka ke Nasaret. Dia taat kepada
mereka. Ibu-Nya menyimpan segala perkara ini dalam hatinya. 52 Isa
semakinmembesar dan bijaksana. Dia diredai oleh Allah danmanusia.

3
Khutbah Yahya Pengimad

1Pada tahun yang kelima belas pemerintahan Kaisar Tiberius, Pontius Pila-
tusmenjadi gabenor negeri Yudea, Herodesmenjadi raja negeri Galilea dan
saudaranya Filipusmenjadi raja diwilayah Iturea danTrakhonitis, Lisanias
menjadi raja Abilene 2dan Hanas serta Kayafasmenjadi imam agung. Pada
masa ini, firman Allah disampaikan kepada Yahya anak Zakaria di gurun.
3Lalu Yahya pergi ke seluruh daerah Sungai Yordanmengkhabarkan suatu
pengimadan sebagai tanda pertaubatan yang membawa pengampunan
dosa, 4 seperti yang tersurat dalam kitab Nabi Yasyaya:

‘Suara seorang yang berseru di gurun,
“Sediakanlah jalan untuk Tuhan,

luruskanlah jalan untuk-Nya.
5 Setiap lembah akan ditambak

dan setiap gunung serta bukit akan diratakan.
Tempat bengkang-bengkok akan diluruskan

dan jalan lekak-lekuk akan dilicinkan.
6 Semuamanusia akanmelihat penyelamatan

yang dikurniakan oleh Allah.” ’
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7 Yahya berkata kepada orang ramai yang berkerumun untuk diimadkan-
nya, ‘Hai, kamu seperti ular berbisa, siapakah yang telahmemberimu ama-
ran supaya melarikan diri daripada kemurkaan Allah yang akan datang?
8 Kamu hendaklah membuktikan pertaubatanmu dengan perbuatan yang
baik, dan jangan mula berkata sesama sendiri, ‘Ibrahim bapa kita’, kerana
akuberkata kepadamubahawaAllahberkuasamenjadikan anak-anakbagi
Ibrahim daripada batu-batu ini. 9 Kapak telah sedia terletak pada akar
pokok kayu. Jadi, setiap pokok kayu yang tidak mengeluarkan buah yang
baik akan ditebang dan dibuangkan ke dalam api.’

10 Orang ramai itu bertanya kepada Yahya, ‘Jadi, apa yang harus kami
buat?’

11 Dia menjawab, ‘Sesiapa yang mempunyai dua helai baju hendaklah
memberi kepada orang yang tidak mempunyai baju, dan sesiapa yang
mempunyai makanan hendaklah berkongsi dengan orang yang memer-
lukannya.’

12 Ada pemungut cukai datang untuk diimadkan lalu bertanya kepada
Yahya, ‘Tuan Guru, apa yang harus kami buat?’

13 Yahya berkata kepada mereka, ‘Jangan suruh orang membayar lebih
daripada apa yang ditetapkan.’

14 Ada askar bertanya kepadanya, ‘Bagaimanakah dengan kami? Apa
yang harus kami buat?’
Yahya berkata kepadamereka, ‘Jangan aniayai orang dan jangan rampas

harta benda atau ajukan tuduhan palsu. Berpuas hatilah dengan gajimu.’
15 Orang ramai menanti-nanti dengan penuh harapan dan mereka

tertanya-tanya dalam hati tentang Yahya kalau-kalau dialah al-Masih itu.
16 Yahya berkata kepada mereka, ‘Aku ini mengimadkan kamu dengan
air tetapi seorang yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Aku ini
tidak layak walaupun untuk mengurai tali kasut-Nya. Dialah yang akan
mengimadkankamudenganRohSucidanapi. 17Nyiruadadidalamtangan-
Nya untuk menampi bijirin dan mengumpulkannya di dalam rengkiang
tetapi sekam akan dibakar-Nya dalam api yang tidak dapat dipadamkan.’
18 Yahya menasihati orang dengan pelbagai cara serta memberitakan Injil
kepadamereka.

19 Dia telah menegur Raja Herodes tentang perkahwinannya dengan
Herodias, isteri saudaranya, dan tentang segala kejahatan yang dilakukan-
nya. 20Kemudian, RajaHerodesmelakukandosa yang lebihdahsyat dengan
memenjarakan Yahya.

Pengimadan Isa
21Ketika semua orang diimadkan, Isa pula diimadkan. Ketika Dia berdoa,

langit terbuka, 22 Roh Suci bagai burung merpati turun ke atas-Nya. Ke-
dengaran satu suara dari langit yang berkata, ‘Engkaulah Putera-Ku yang
Kukasihi dan dengan-Mu Aku berkenan.’

Nenekmoyang Isa
23 Isa berusia lebih kurang tiga puluh tahun pada masa Dia memulakan

pelayanan-Nya. Pada sangkaan orang, Dia anak kepada Yusuf, anak Eli,

24anakMatat,
anak Lewi, anakMalkhi,
anak Yanai, anak Yusuf,
25anakMatica, anak Amush,
anak Nahum, anak Hesli,
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anak Nagai, 26anakMaat,
anakMatica, anak Simei,
anak Yosekh, anak Yoda,
27anak Yohanan, anak Resa,
anak Zerubabel, anak Sealtiel,
anak Neri, 28anakMalkhi,
anak Adi, anak Kosam,
anak Elmadam, anak Er,
29anak Yesua, anak Eliezer,
anak Yorim, anakMatat,
anak Lewi, 30anak Simeon,
anak Yuda, anak Yusuf,
anak Yonam, anak Elyakim,
31anakMelea, anakMina,
anakMatata, anak Natan,
anak Daud, 32anak Isai,
anak Obed, anak Boas,
anak Salmon, anak Nahason,
33anak Aminadab, anak Admin, anak Arni,
anak Hezron, anak Peres,
anak Yuda, 34anak Yakub,
anak Ishak, anak Ibrahim,
anak Terah, anak Nahor,
35anak Serug, anak Rehu,
anak Peleg, anak Eber,
anak Selah, 36anak Kenan,
anak Arpakhsad, anak Sem,
anak Nuh, anak Lemekh,
37anakMetuselah, anak Henokh
(juga disebut Idris),
anak Yared, anakMahalaleel,
anak Kenan, 38anak Enos,
anak Set, anak Adam,
anak Allah.

4
Isa digoda

1 Isa penuhdenganRohSuci, kembali dari daerahYordandandipimpinoleh
Roh ke padang gurun. 2 Selama empat puluh hari, Dia digoda oleh Iblis.
Sepanjangmasa itu, Dia tidakmakan apa-apa. Akhirnya, Dia berasa lapar.

3 Lalu Iblis berkata kepada-Nya, ‘Jikalau Engkau Putera Allah, perin-
tahkan batu ini supayamenjadi roti.’

4 Isamenjawab, ‘DalamKitab Suci tersurat, “Manusia hidup bukan hanya
dengan roti sahaja.” ’

5 Iblis membawa Isa ke satu tempat yang tinggi lalu dalam sekelip mata,
Iblis memperlihatkan kepada Isa segala kerajaan di dunia. 6 Iblis berkata,
‘Akuakanmemberikan segalakekuasaan inidengankemuliaannyakepada-
Mu kerana semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku boleh mem-
berikannya kepada sesiapa jua yang aku suka. 7 Jadi, jikalau Engkau
menyembah aku, keseluruhannya akanmenjadi kepunyaan-Mu.’

8 Tetapi Isa menjawab, ‘Dalam Kitab Suci tersurat, “Hendaklah engkau
menyembah Allah, Tuhanmu dan kepada-Nya sahaja engkau beribadat.” ’
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9Kemudian, Iblis membawa Isa ke Baitulmaqdis lalu menempatkan-Nya
diatasmercurumah ibadatdanberkatakepada-Nya, ‘JikalauEngkauPutera
Allah, terjunlah ke bawah, 10kerana dalam Kitab Suci ada tersurat,

‘ “Allah akanmemerintahkanmalaikat-malaikat-Nya
untukmelindungi-Mu

11danmereka akanmenatang-Mu dengan tanganmereka
supaya kaki-Mu tidak terantuk pada batu.” ’

12 Tetapi Isa menjawab, ‘Kitab Suci juga mengatakan, “Janganlah engkau
menduga Allah, Tuhanmu.” ’

13Setelah Iblis selesaimenggoda Isa, diameninggalkan-Nyauntuk semen-
tara waktu.

Isamemulakan kerja-Nya di Galilea
14 Isa kembali ke Galilea dan kuasa Roh menyertai-Nya. Perkhabaran

tentang-Nya tersebar ke seluruh daerah itu. 15 Dia mengajar di saumaah-
saumaahmereka dan semua orangmemuji-muji-Nya.

Isa tidak diterima di Nasaret
16 Kemudian, Isa kembali ke Nasaret, tempat Dia dibesarkan. Pada hari

Sabat Dia pergi ke saumaah seperti kebiasaan-Nya. Lalu Dia berdiri untuk
membaca Kitab Suci. 17 Kitab Nabi Yasyaya diberikan kepada Isa dan Dia
membuka kitab itu untukmembaca ayat yang tersurat:

18 ‘Roh Tuhan ada pada-Ku
kerana Dia telahmemilih Aku
untukmemberitakan perkhabaran yang baik kepada orangmiskin;

Dia telahmengutus Aku untukmengumumkan pelepasan kepada
orang tawanan,
penyembuhan kepada orang buta,

pembebasan orang yang tertindas,
19danmengisytiharkan tibanyamasa yang Tuhan berkenan!’

20 Isa menutup kitab itu dan memulangkannya kepada petugas lalu
duduk. Mata semua orang di dalam saumaah itu tertumpu kepada-Nya.
21 Isa mula berucap kepada mereka, ‘Pada hari ini ayat Kitab Suci ini telah
ditepati ketika kamumendengarnya.’

22 Semua orang memperkatakan-Nya dan kagum akan kata-kata indah
yang diucapkan-Nya. Mereka berkata, ‘Bukankah Dia anak Yusuf?’

23 Isa berkata kepada mereka, ‘Sudah tentunya kamu akan menyebut
bidalan ini kepada-Ku, “Tuan tabib, ubati dirimu! Buatlah di kota-Mu
sendiri apa yang kami dengar Kaubuat di Kapernaum.” ’

24 Isa menambah, ‘Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, tiada seorang
nabi pun yang diterima di kotanya sendiri. 25 Dengarlah, sesungguhnya
terdapat ramai balu di negeri Israel pada zaman Nabi Ilyas tatkala langit
tertutup tidak menurunkan hujan selama tiga tahun enam bulan, menye-
babkan bencana kebuluran di seluruh negeri itu. 26 Tetapi Nabi Ilyas tidak
diutus kepada seorang jua pun kecuali seorang balu di bandar Sarafat
di Sidon. 27 Demikian juga, ada ramai orang yang berpenyakit kusta di
Israel pada zamanNabi Ilyasa tetapi tiada seorang pun antaramereka yang
disembuhkanmelainkan Naaman, orang Siria.’
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28Semua orang di dalam saumaah yangmendengar kata-kata ini naik be-
rang. 29Mereka bangun lalu mengusir Isa dari kota itu. Dia dibawa ke pun-
cak gunung tempat kota itu dibina keranamerekamahumenghumbankan-
Nya ke bawah. 30Tetapi Isa berjalan di tengah-tengah mereka dan beredar
dari situ.

Orang yang dirasuk oleh roh iblis
31Kemudian Isa pergi ke kotaKapernaumdi jajahanGalilea dandi situlah

Dia mengajar orang pada hari Sabat. 32Mereka kagummendengar ajaran-
Nya kerana kata-kata-Nya berwibawa.

33 Di dalam saumaah itu ada seorang yang dirasuk oleh roh iblis yang
durjana. Dia menjerit dengan nyaring, 34 ‘Ah, mengapakah Engkau meng-
ganggu kami, Isa, orang Nasaret? Engkau datang untuk membinasakan
kamikah? Aku mengetahui siapa Engkau ini – Engkaulah Yang Suci dari-
pada Allah.’

35 Isa memarahi roh iblis itu, ‘Diam! Keluar daripada dia!’ Roh iblis
itu menghempaskan orang itu di hadapanmereka lalu keluar daripadanya
tanpamencederakannya.

36Mereka semua kehairanan dan berkata sesama sendiri, ‘Betapa hebat
kata-kata-Nya! DenganpenuhkewibawaandankuasaDiamemerintah roh-
roh durjana itu, mereka terus keluar.’ 37 Maka perkhabaran tentang Isa
tersebar ke seluruh daerah itu.

Isamenyembuhkan beberapa orang
38 Isa keluar dari saumaah itu lalu pergi ke rumah Simon. Ibu mertua

Simon sedang demam panas dan mereka memberitahu Isa tentangnya.
39 Isa pergi berdiri di tepi katilnya dan mengusir demam itu. Ibu mertua
Simon pulih dengan serta-merta lalu bangun danmelayani mereka.

40Padawaktu senja semuaorangyangmengidapberbagai-bagai penyakit
dibawa kepada Isa. Dia meletakkan tangan-Nya pada setiap orang dan
menyembuhkanmereka. 41Roh-roh iblis juga keluar daripada ramai orang
dan berteriak, ‘Engkaulah Putera Allah.’ Isa memarahi roh-roh iblis itu dan
tidakmengizinkanmereka bercakap keranamerekamengetahui Dialah al-
Masih.

Isamengkhabar Injil di Yudea
42 Ketika fajar menyingsing, Isa meninggalkan kota itu dan pergi

ke tempat yang sunyi. Orang ramai mula mencari Dia, dan apabila
merekamenemui-Nya,merekacubamenahan-Nyadaripadameninggalkan
mereka. 43 Tetapi Isa berkata kepada mereka, ‘Aku harus memberitakan
perkhabaran yang baik tentang kerajaan Allah di kota-kota lain juga. Itulah
sebabnya Aku diutuskan.’ 44 Jadi, Dia mengkhabarkan Injil di saumaah-
saumaah di Yudea.

5
Isamemanggil pengikut-pengikut-Nya yang pertama

1 Pada suatu hari semasa Isa berdiri di tepi pantai tasik Genesaret, ramai
orang berasak-asak mengerumuni-Nya untuk mendengar firman Allah.
2Dia melihat dua buah perahu di situ. Para nelayan yang menangkap ikan
telah turun dari perahu itu untuk membasuh jala mereka. 3 Isa naik ke
dalam salah sebuah perahu, iaitu perahu Simon danmemintanya menolak
perahu itu jauh sedikit dari pantai. Isa duduk dan mengajar orang ramai
dari perahu itu.
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4SetelahDia habismengajar, Dia berkata kepada Simon, ‘Tolaklah perahu
ke air yang dalam dan tebarkan jalamu untukmenangkap ikan.’

5 Simon menjawab, ‘Tuan, semalaman kami cuba sedaya upaya tetapi
tidakdapatmenangkap apa-apapun. Tetapi, keranaEngkaumenyuruh, aku
akanmenebarkan jala.’

6 Setelah menebarkan jala, mereka menangkap begitu banyak ikan se-
hingga jala hampir terkoyak. 7Merekamemanggil rakan-rakan dari perahu
lain supaya datang menolong. Mereka datang lalu memenuhi kedua-dua
buah perahu itu dengan ikan sehingga perahu-perahu itu hampir tengge-
lam.

8 Apabila Simon Petrus melihat apa yang telah berlaku, dia berlutut di
hadapan Isa dan berkata, ‘Tinggalkan hamba, Ya Junjungan kerana hamba
seorang yang berdosa!’ 9 Simon dan semua orang yang bersamanya takjub
melihat begitu banyak ikan yang dapat ditangkap mereka. 10 Begitu juga
Yakobus dan Yahya, anak-anak Zebedeus, rakan-rakan Simon.
Isa berkata kepada Simon, ‘Jangan takut! Mulai sekarang, engkau akan

menjala manusia!’ 11 Setelah mereka menyadaikan perahu-perahu itu,
merekameninggalkan semuanya lalu mengikut Isa.

Isamenyembuhkan seorang yang berpenyakit kusta
12 Pada suatu hari Isa berada di sebuah bandar. Terdapat seorang yang

berpenyakit kusta. Apabila dia melihat Isa, dia meniarap lalu memohon
kepada-Nya, ‘Tuan, jikalau Tuanmahu, Tuan berkuasa untukmentahirkan
aku.’

13Lalu Isa punmenghulurkan tangandanmenyentuhnya sambil berkata,
‘Akumahu. Tahirlah engkau!’ Seketika itu juga, penyakit kustanya hilang.

14 Isa berpesan kepadanya, ‘Jangan beritahu hal ini kepada sesiapapun
tetapi pergi tunjukkan dirimu kepada imam dan persembahkan suatu
korban kerana pentahiranmu, seperti yang ditetapkan oleh Musa untuk
membuktikan kepada semua orang bahawa engkau kini sudah tahir.’

15Akan tetapi, berita tentang Isa tersebar lebih meluas dan ramai orang
datang untukmendengar ajaran-Nya sertamemohon-Nyamenyembuhkan
penyakit mereka. 16Tetapi Isa kerapkali mengasingkan diri ke tempat yang
sunyi untuk berdoa.

Isamenyembuhkan seorang yang lumpuh
17 Pada suatu hari ketika Isa mengajar orang, ada beberapa orang Farisi

dan ahli Taurat duduk di situ. Mereka telah datang dari setiap bandar di
Galilea dan Yudea dan juga dari Baitulmaqdis. Kuasa Allah ada pada Isa
untuk menyembuhkan orang. 18Beberapa orang mengusung seorang yang
lumpuh dan mereka mencari jalan untuk membawanya ke dalam rumah
untuk meletakkannya di hadapan Isa. 19 Oleh sebab mereka tidak dapat
membawanya masuk kerana orang bersesak-sesak, mereka naik ke atas
bumbung rumah lalu membuka genting supaya dapat menurunkan orang
itu dengan tikarnya di tengah-tengah orang ramai di hadapan Isa.

20 Apabila Isa melihat iman mereka, Dia berkata kepada orang lumpuh
itu, ‘Saudara, dosa-dosamu diampunkan.’

21Guru-guru Taurat dan orang Farisimula berkata sesama diri, ‘Siapakah
orang ini yang mengkufuri Allah? Siapakah yang dapat mengampunkan
dosa kecuali Allah sahaja?’

22 Tetapi Isa mengetahui fikiran mereka, lalu berkata kepada mereka,
‘Mengapakah kamu memikirkan perkara sedemikian? 23 Yang manakah
lebih mudah: mengatakan, “Dosa-dosamu diampunkan,” atau “Bangunlah
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dan berjalan”? 24 Tetapi, supaya kamu ketahui bahawa Putera Insan
berkuasa di bumi ini untuk mengampunkan dosa...’ Lalu Dia berkata
kepada orang lumpuh itu, ‘Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkat
tikarmu dan berjalan pulang ke rumah!’ 25 Seketika itu juga, dia bangun di
hadapanmereka sekalian. Dia mengangkat tikar tempat dia berbaring tadi
lalu pulang sambil memuji Allah. 26 Semua orang tercengang-cengang dan
memuji Allah. Mereka dipenuhi dengan perasaan takjub sambil berkata,
‘Pada hari ini kami telahmenyaksikan hal yang ajaib!’

Isamemanggil Lewi
27 Kemudian Isa keluar dan nampak seorang pemungut cukai yang

bernama Lewi sedang duduk di tempat kutipan cukai. Isa berkata
kepadanya, ‘Ikutlah Aku!’ 28 Lewi bangun, meninggalkan semuanya dan
mengikut Isa.

29 Lewi menyediakan satu jamuan besar untuk Isa di rumahnya. Ada
ramai pemungut cukai dan orang lain yang turut duduk bersama mereka.
30 Orang Farisi dan guru-guru Taurat yang semazhab bersungut-sungut
kepada pengikut-pengikut Isa, ‘Mengapakah kamu makan dan minum
bersama pemungut-pemungut cukai dan orang berdosa?’

31 Isa menjawab, ‘Orang sakitlah yang memerlukan tabib, bukannya
orang sihat. 32Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, tetapi
orang berdosa, supayamereka bertaubat.’

Pertanyaan tentang puasa
33 Mereka berkata kepada Isa, ‘Pengikut-pengikut Yahya kerapkali

berpuasadanberdoa. Demikian jugapengikut-pengikutorangFarisi. Tetapi
pengikut-pengikut-Mu ini makan danminum sahaja.’

34 Isa menjawab, ‘Dapatkah tetamu-tetamu pengantin lelaki diminta
berpuasa selagi pengantin lelaki itu ada bersama-sama? 35 Tetapi se-
lepas pengantin lelaki itu diambil daripada mereka, barulah mereka akan
berpuasa.’

36 Isa memberitahu juga suatu ibarat kepada mereka: ‘Tiada sesiapapun
yang mengoyak secarik kain daripada pakaian yang baru untuk menam-
palkannya ke atas pakaian lama. Jika demikian, pakaian yang baru itu
koyak dan secarik kain yang baru itu tidak sepadan dengan yang lama.
37 Tiada sesiapa juga yang akan menuang air anggur yang baru ke dalam
kirbat kulit yang lama. Jikalau demikian, air anggur yang baru itu akan
mengoyakkankirbat kulit itu, lalu air anggurdi dalamnyaakan tumpahdan
kirbat kulit itu pun rosak. 38 Tetapi air anggur yang baru harus dituang ke
dalam kirbat kulit yang baru. 39 Dan tiada sesiapapun gemar minum air
anggur yang baru selepas diaminumair anggur yang lama kerana katanya,
“Yang lama itu lebih baik.” ’

6
Pertanyaan tentang hari Sabat

1Pada hari Sabat Isa berjalanmelalui ladang-ladang gandumdan pengikut-
pengikut-Nya memetik bulir gandum, menggosoknya dengan tangan lalu
memakannya. 2 Beberapa orang Farisi berkata kepada mereka, ‘Menga-
pakah kamumembuat sesuatu yang dilarang pada hari Sabat?’

3 Isa menjawab, ‘Belumkah kamu membaca tentang apa yang dilakukan
oleh Daud tatkala dia dan pasukannya berasa lapar? 4Dia masuk ke dalam
rumah ibadat Tuhan lalumengambil danmemakan Roti Persembahan lalu
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memberikannya kepada mereka yang ada bersamanya. Roti Persembahan
itu dilarang dimakan kecuali oleh imam-imam sahaja.’ 5 Isa menambah,
‘Putera Insan berkuasa atas hari Sabat.’
Orang yang tangannya lumpuh sebelah
6 Pada suatu hari Sabat yang lain, Isa masuk ke dalam saumaah lalu

mengajar orang. Terdapat di situ seorang yang lumpuh tangan kanannya.
7Guru-guru Taurat dan orang Farisimengawasi Isa untukmelihat sama ada
Dia akanmenyembuhkan orang itu pada hari Sabat keranamereka hendak
mencari alasan untuk menuduh-Nya. 8 Isa mengetahui fikiran mereka
lalu berkata kepada orang yang lumpuh tangan kanannya, ‘Bangunlah dan
berdiri di sini.’ Orang itu pun bangun dan berdiri di situ.

9 Isa berkata kepada mereka, ‘Aku bertanya kepadamu apa yang
dibenarkanolehhukumkitauntukdilakukanpadahari Sabat: berbuat baik
atauberbuat jahat,menyelamatkannyawaorang ataumembinasakannya?’

10 Isa memandang sekeliling mereka lalu berkata kepada orang itu, ‘Hu-
lurkanlah tanganmu.’ Orang itu berbuat demikian dan tangannya pun
sembuh. 11Tetapi mereka naik berang lalu berbincang sesama diri tentang
apa yang harus dibuat terhadap Isa.

Isamemilih dua belas rasul
12 Pada masa itu Isa naik ke sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-

malaman Dia berdoa kepada Allah. 13 Setelah hari siang, Isa memanggil
pengikut-pengikut-Nya dan daripada mereka itu, Dia memilih dua belas
orang yang digelar-Nya rasul: 14 Simon yang dinamakan-Nya Petrus, dan
Andreas adiknya, Yakobus dan Yahya, Filipus dan Bartolomeus, 15Matius
danTomas, YakobusanakAlfeus, Simonyangdisebut orangPatriot, 16Yudas
anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yangmenjadi pembelot.

Isamengajar danmenyembuhkan penyakit
17 Isa turunbersamamereka laluberdiri di suatu tempatyangratadengan

ramai pengikut-Nya. Ramai orang dari seluruh jajahan Yudea, dari Baitul-
maqdis dan dari wilayah-wilayah Tirus serta Sidon 18 telah datang untuk
mendengar Isa dan untuk disembuhkan daripada penyakit mereka. Orang
yang dirasuk roh-roh durjana turut datang danmereka juga disembuhkan.
19 Semua orang cuba menyentuh Isa kerana kuasa sedang keluar daripada-
Nya untukmenyembuhkanmereka semua.

Kebahagiaan dan penderitaan
20 Isa berpaling kepada pengikut-pengikut-Nya lalu berkata:

‘Diberkatilah kamu yangmiskin,
kerana kamulah yang empunya kerajaan Allah.

21Diberkatilah kamu yang lapar sekarang,
kerana kamu akan dikenyangkan.

Diberkatilah kamu yangmenangis sekarang,
kerana kamu akan bersuka ria.

22 Diberkatilah kamu apabila orang membenci kamu, menyingkiri kamu,
menghina kamu danmengutuk kamu kerana Putera Insan.

23 ‘Bersuka rialah apabila perkara itu berlaku dan melonjak keriangan,
kerana besar ganjaranmu di syurga kelak. Demikian juga perbuatan nenek
moyangmereka terhadap nabi-nabi.

24 ‘Tetapi malangnya kamu yang kaya,
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kerana kamu telah beroleh hidup
yang senang-lenang.

25Malangnya kamu yang sekarang kenyang,
kerana kamu akan lapar kelak.

Malangnya kamu yang sekarang tertawa,
kerana kamu akanmenangis danmeratap kelak.

26Malangnya kamu apabila kamu dipuji semua orang,
kerana demikian juga perbuatan nenekmoyangmereka
kepada nabi-nabi palsu.

Kasih kepadamusuh
27 ‘Tetapi kepada kamu yang mendengar, Aku berkata demikian: Kasi-

hilah seterumu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu;
28berkatilah orang yangmengutuk kamu dan doakan orang yangmengani-
ayai kamu. 29 Jika orangmenampar sebelah pipimu, biarlah diamenampar
sebelah lagi; jika ada orang mengambil jubah kamu, biarkan dia ambil
bajumu juga. 30 Berilah setiap orang yang meminta sesuatu daripadamu
dan jika sesiapa mengambil barangmu, jangan tuntut balik barang itu.
31 Berbuatlah kepada orang lain seperti yang kamu ingin mereka berbuat
kepadamu.

32 ‘Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah kelebi-
hanmu? Malah, orang berdosa pun mengasihi orang yang mengasihi
mereka. 33 Dan jikalau kamu membalas baik kepada orang yang berbuat
baik kepadamu, apakah kelebihanmu? Orang berdosa pun berbuat begitu.
34 Jikalau kamu meminjami orang yang kamu harap akan memulangkan-
nya, apakah kelebihanmu? Orang berdosa pun meminjami orang berdosa
untuk mendapatkan kembali sama banyaknya. 35 Tetapi kamu hendaklah
mengasihi seterumu; kamu hendaklah berbuat baik kepadanya dan kamu
hendaklah meminjami orang dengan tidak mengharapkan apa-apa. Besar-
lah ganjaranmu kelak dan kamu akanmenjadi anak-anak Allah YangMaha
Tinggi kerana Dia berbuat baik kepada orang yang tidak mengenang jasa
dan kepada orang yang zalim. 36Kamu hendaklah berbelas kasihan seperti
Bapamu yang berbelas kasihan.

Menghakimi orang
37 ‘Janganlah kamu hakimi orang supaya kamu tidak akan dihakimi. Jan-

ganlah kamu hukumorang supaya kamu tidak dihukum. Ampunilah orang
dan kamu akan diampuni. 38 Berilah kepada orang dan kamu akan diberi.
Suatu takaran yang baik, dipadatkan dan digoncang sehingga melimpah
keluar akandicurahkan ke atas pangkuanmu. Sukatan yang kamugunakan
itu akan digunakan terhadap kamu.’

39 Kemudian Isa memberitahu suatu ibarat lagi. ‘Bolehkah orang buta
memimpin orang buta? Tidakkah kedua-duanya akan jatuh ke dalam
longkang? 40 Seorang murid tidak melebihi gurunya; tetapi setiap murid
yang terlatih dengan sempurna akanmenyerupai gurunya.

41 ‘Mengapakah engkau memandang selumbar yang ada di dalam mata
saudaramu, tetapi engkau tidak menyedari sebatang kayu yang ada di
dalam matamu sendiri? 42 Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada
saudaramu, “Saudara, biarlah aku keluarkan selumbar itu daripada
matamu” sedangkan engkau tidak nampak sebatang kayu yang ada di
dalam matamu sendiri? Munafik! Buangkan kayu itu daripada matamu



Lukas 6:43 97 Lukas 7:10

sendiri dahulu, barulah engkau dapat melihat dengan terang untuk men-
geluarkan selumbar yang ada di dalammata saudaramu.

Pokok dan buahnya
43 ‘Pokok yang subur tidak menghasilkan buah yang buruk. Demikian

juga pokok yang tidak subur tidak akan menghasilkan buah yang baik.
44 Tiap-tiap pokok dikenal daripada buahnya. Orang tidak memetik buah
ara daripada pokok duri atau buah anggur daripada semak duri. 45Orang
yang baik mengeluarkan perkara yang baik daripada hati yang berlimpah-
limpah dengan kebaikan; orang yang jahat mengeluarkan perkara yang
jahat daripada hati yang penuh dengan kejahatan. Seseorang akan melu-
ahkan apa yang terkandung di dalam hatinya.

Dua orang pembina rumah
46 ‘Mengapakah kamu memanggil Aku, “Ya Junjungan, ya Junjungan,”

tetapi tidak mematuhi perintah-Ku? 47Aku akan menunjukkan kepadamu
keadaanorang yangdatang kepada-Kudanmendengar sertamentaati kata-
kata-Ku. 48 Dia umpama seorang yang membina rumah. Dia menggali
lubang dalam-dalam lalu meletakkan asas rumah itu di atas batu. Apabila
banjir berlaku, arus dari sungai akanmelanda rumah itu tetapi tidak dapat
menggoncangkannya kerana rumah itu didirikan dengan kukuh. 49 Akan
tetapi, orang yang mendengar kata-kata-Ku dan tidak mahu mematuhinya
umpama seorang yang membina rumah di atas tanah tanpa asas. Apabila
dilanda arus sungai, rumah itu akan roboh dan kerosakannya besar sekali.’

7
Isamenyembuhkan hamba ketua tentera Rom

1 Setelah Isa habis mengatakan semua perkara ini kepada orang ramai, Dia
pergi ke Kapernaum. 2 Terdapat seorang hamba ketua tentera yang amat
disayangi oleh tuannya; hamba itu sedang sakit tenat dan hampir mati.
3Apabila ketua tentera itumendengar tentang Isa, dia menyuruh beberapa
tua-tua Yahudi mendapatkan Isa untuk meminta-Nya datang menyem-
buhkan hambanya itu. 4 Ketika mendapatkan Isa, mereka memohon-
Nya bersungguh-sungguh, ‘Tolonglah kabulkan permintaannya kerana dia
patutditolong. 5Diamengasihibangsakitadandia telahmendirikansebuah
saumaah untuk kita.’ 6Lalu Isa pun pergi bersamamereka.
TatkalaDia tidak berapa jauhdari rumah, ketua tentera itumenyuruhbe-

berapaorang sahabatmemberitahu Isa, ‘Tuan, takusahTuanmenyusahkan
diri ke rumah aku kerana aku tidak layak. 7 Aku juga tidak layak datang
untukmenemui Tuan. Memadailah Tuanmemberikan perintah sahaja dan
hambaku itu akan sembuh. 8 Aku juga di bawah perintah orang atasan
dan aku ada askar di bawah perintahku. Aku memerintah seseorang,
“Pergilah!” dan dia akan pergi; aku memerintah seorang lagi, “Mari!” dan
dia akan datang. Akumemerintah seorang hamba, “Buat kerja ini!” dan dia
akanmelakukannya.’

9 Isa kagum mendengar ini lalu Dia berpaling kepada orang ramai yang
mengikut-Nya sambil berkata, ‘Aku berkata kepadamu bahawa antara
bangsa Israel sekalipun belum pernah Aku jumpa orang yang beriman
seteguh ini.’ 10 Apabila mereka yang disuruh itu kembali ke rumah ketua
tentera Rom itu, merekamendapati hamba itu telah sembuh.

Isamenghidupkan anak lelaki seorang balu
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11Tidak lama kemudian, Isa pergi ke sebuah bandar yang bernama Nain;
pengikut-pengikut-Nya dan orang ramai pergi bersama-Nya. 12 Ketika Dia
mendekati pintu gerbang bandar itu, mayat anak lelaki tunggal seorang
balu sedang diusung keluar dan sekumpulan besar orang dari bandar itu
bersama dengan wanita itu. 13 Apabila Isa melihat balu itu, Dia berasa
kasihan terhadapnya lalu berkata kepadanya, ‘Janganlahmenangis.’

14 Dia berjalan ke hadapan dan menyentuh keranda itu. Orang yang
mengusung keranda itu pun berhenti. Lalu Isa berkata, ‘Hai pemuda, Aku
berkata kepadamu –bangun!’ 15Orang yang sudahmati itu punbangundan
mula bercakap; lalu Isa mengembalikannya kepada ibunya.

16 Setiap orang ketakutan lalu memuji Allah: ‘Seorang nabi yang agung
telah muncul di kalangan kita!’ dan ‘Allah telah mendatangi umat-Nya.’
17 Khabar tentang Isa ini tersebar ke seluruh jajahan Yudea dan daerah di
sekelilingnya.

Pengikut-pengikut Yahya Pengimad
18 Pengikut-pengikut Yahya memaklumkan segala perkara ini kepada

Yahya. 19Yahya memanggil dua orang pengikutnya lalu menyuruh mereka
pergi kepada Junjungan untuk bertanya, ‘Adakah Tuan yang dikatakan
akan datang itu, atau haruskah kamimenantikan seorang yang lain?’

20Apabilamerekadatangkepada Isa,merekaberkata, ‘Yahyayangmengi-
madkan itu menyuruh kami datang kepada Tuan untuk bertanya, “Adakah
Tuan yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang yang
lain?” ’

21Pada masa itu, Isa sedang menyembuhkan ramai orang yang menderi-
tai penyakit dan kerasukan roh iblis serta mencelikkan mata ramai orang
buta. 22 Lalu Isa menjawab kepada mereka, ‘Pergilah dan maklumkan
kepada Yahya apa yang telah kamu lihat dan dengar: orang buta dapat
melihat, orang tempang dapat berjalan, orang kusta disembuhkan, orang
tuli dapat mendengar, orang mati dihidupkan kembali serta perkhabaran
yang baik diberitakan kepada orang miskin. 23 Diberkatilah orang yang
tidak berpaling daripada Aku.’

24 Setelah utusan-utusan Yahya pulang, Isa mula berkata kepada orang
ramai itu tentang Yahya, ‘Semasa kamu pergi berjumpa dengan Yahya di
gurun, apakah yang hendak kamu lihat? Sebatang buluh yang digoyang
oleh angin? 25Kamu pergi untuk melihat apa? Seorang yang mengenakan
pakaian bergaya? Sebenarnya, orang yang mengenakan pakaian bergaya
dan hidup dalam kemewahan didapati di istana-istana raja. 26 Oleh itu,
kamu pergi untuk melihat apa? Seorang nabi? Ya, dan Aku berkata
kepadamu, kamu melihat lebih daripada seorang nabi. 27 Dialah yang
dikatakan dalam Kitab Suci:

‘ “Aku akanmenghantar utusan-Ku untukmendahului-Mu,
dialah yang akanmenyediakan

jalan bagi-Mu.”

28 Aku berkata kepadamu bahawa Yahya itu lebih besar daripada semua
orang yang pernah dilahirkan. Akan tetapi, orang yang terkecil dalam
kerajaan Allah lebih besar daripadanya.’

29 Orang ramai itu, termasuk pemungut-pemungut cukai, mendengar
Isa. Mereka mengakui kebenaran Allah kerana mereka telah menerima
pengimadan Yahya. 30 Tetapi orang Farisi dan guru-guru Taurat enggan
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menerima pengimadan Yahya, maka mereka menolak kehendak Allah
untukmereka.

31 ‘Dengan apakah dapat Aku umpamakan orang pada zaman ini?
Bagaimanakah keadaan mereka? 32 Mereka umpama budak-budak yang
duduk di pasar dan berseru-seru sesama sendiri:

‘ “Kami telahmemainkan serunai untukmu,
tetapi kamu tidakmahumenari;

kami telahmenyanyikan lagu-lagu sedih untukmu,
tetapi kamu tidakmahumenangis.”

33Kerana Yahya Pengimad telah datang dengan berpuasa dan tidakminum
air anggur, lalu kamu berkata, “Dia dirasuk roh iblis” 34Putera Insan datang
dengan makan dan minum lalu kamu berkata, “Tengoklah, orang gelo-
joh dan peminum, sahabat kepada pemungut-pemungut cukai dan orang
berdosa.” 35Tetapi kebijaksanaan dibuktikan benar oleh semua orang yang
menerimanya.’

Isa di rumah Simon, seorang Farisi
36 Salah seorang Farisi menjemput Isa makan di rumahnya. Isa masuk

ke rumah orang Farisi itu lalu bertelekan pada meja. 37 Di dalam kota itu
ada seorang perempuan yang hidup dalam dosa. Setelah dia mendengar
bahawa Isa sedangmakan di rumah orang Farisi itu, dia membawa sebuah
botol berisi minyak wangi. 38 Dia berdiri di belakang Isa dekat dengan
kaki-Nya dan menangis lalu membasahi kaki Isa dengan air matanya. Dia
mengeringkan kaki Isa dengan menggunakan rambutnya, mencium kaki-
Nya lalu menuangminyak wangi itu pada kaki-Nya.

39Apabila melihat perkara ini, orang Farisi yang menjemput Isa berkata-
kata dalam hatinya, ‘Jika orang ini seorang nabi, tentulah dia mengetahui
perempuan yangmenyentuh-Nya seorang yang hidup berdosa.’

40 Isa menjawabnya, ‘Simon, ada sesuatu yang hendak Aku katakan
kepadamu.’
Simon berkata, ‘Ya Guru, katakanlah.’
41 ‘Ada dua orang berhutang kepada seorang pemiutang wang. Seorang

berhutang lima ratus dinar dan seorang lagi lima puluh dinar. 42Oleh sebab
mereka tidak dapat membayar hutang itu, dia pun menghapuskan hutang
kedua-dua penghutangwang itu. Antaramereka, yangmanakah akan lebih
mengasihinya?’

43 Simon menjawab, ‘Aku rasa orang yang dihapuskan hutangnya yang
lebih besar itu.’
Isa berkata kepadanya, ‘Betullah jawapanmu.’
44 Lalu Isa berpaling kepada perempuan itu dan berkata kepada Simon,

‘Engkaumelihat perempuan ini? Akumasukke rumahmudanengkau tidak
memberikanairmembasuhkaki-Ku tetapi perempuan ini telahmembasahi
kaki-Ku dengan air matanya lalu mengeringkannya dengan rambutnya.
45Engkau tidak menyambut Aku dengan ciuman, tetapi semenjak Aku ma-
suk, perempuan ini tidak berhenti-henti mencium kaki-Ku. 46Engkau tidak
menuang minyak pada kepala-Ku, tetapi perempuan ini telah menuang
minyak wangi pada kaki-Ku. 47 Oleh sebab itu, Aku berkata kepadamu
bahawa kerana kasihnya yang besar, dosanya yang banyak itu telah di-
ampunkan, tetapi orang yang telah diampuni sedikit sahaja, mengasihi
sedikit juga.’

48 Isa berkata kepada perempuan itu, ‘Dosa-dosamu telah diampunkan.’



Lukas 7:49 100 Lukas 8:15

49 Mereka yang makan bersama Isa berkata sesama sendiri, ‘Siapakah
orang ini yangmengampunkan dosa pula?’

50 Isa berkata kepada perempuan itu, ‘Imanmu telahmenyelamatkanmu.
Pergilah dengan sejahtera.’

8
Beberapa orang perempuanmenyertai Isa

1 Tidak lama kemudian, Isa pergi dari bandar ke bandar dan dari kam-
pung ke kampung untuk memberitakan perkhabaran yang baik tentang
kerajaan Allah. Dua belas pengikut itu pergi bersama-Nya. 2 Begitu juga
beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan daripada kerasukan
roh iblis dandaripada berbagai-bagai penyakit, iaituMaryam (yang disebut
orang Magdala) yang daripadanya telah diusir tujuh roh iblis; 3 Yoana,
isteri Khuza, pegawai istana Raja Herodes; Susana dan ramai perempuan
lain yang menggunakan harta benda mereka untuk membantu Isa serta
pengikut-pengikut-Nya.

Ibarat seorang penabur
4 Ketika orang ramai sedang berkumpul, dan orang dari beberapa buah

bandar terus-menerus datang kepada-Nya, Dia menceritakan suatu ibarat:
5 ‘Seorang penabur pergimenabur benihnya. Ketika diamenabur, ada yang
jatuh di tepi jalan lalu dipijak orang dan dimakan burung. 6 Ada yang
jatuh di tempat berbatu, dan setelah tumbuh, tanaman itu menjadi layu
kerana tanah kekurangan air. 7 Ada pula jatuh di tengah-tengah semak
duri lalu duri yang tumbuh bersama-sama membantutkan pertumbuhan-
nya. 8 Tetapi ada benih yang jatuh di tanah yang baik lalu tumbuh dan
mengeluarkan hasil seratus ganda banyaknya.’
Kemudian Isa berseru, ‘Orang yang bertelinga, baiklah dia mendengar.’
Maksud ibarat itu

9 Pengikut-pengikut Isa bertanya kepada-Nya, ‘Apakah erti ibarat
ini?’ 10 Isa berkata, ‘Pengetahuan rahsia kerajaan Allah telah diberikan
kepadamu, tetapi orang lain harus diberitahu denganmenggunakan ibarat
supaya,

‘ “mereka terus melihat tetapi tidak nampak,
mereka terus mendengar tetapi

tidakmengerti.”

Isamenerangkanmaksud ibarat seorang penabur itu
11 ‘Inilah maksud ibarat tadi: Benih itu ialah firman Allah. 12Benih yang

jatuh di tepi jalan itu menggambarkan mereka yang mendengar firman
itu tetapi kemudian Iblis datang dan mengambil firman itu daripada hati
mereka supaya mereka tidak percaya dan diselamatkan. 13 Benih yang
jatuh di tempat berbatu itu menggambarkan mereka yang mendengar dan
menyambut firman itu dengan gembira tetapi firman itu tidak berakar
dalam hati mereka. Mereka itu hanya percaya untuk sementara waktu dan
apabila waktu dicubai mereka akan meninggalkan kepercayaan mereka.
14 Benih yang jatuh di tengah-tengah semak duri itu menggambarkan
mereka yang telah mendengarnya, tetapi dalam hidup mereka sehari-hari
mereka terhimpit oleh kekhuatiran dan kekayaan serta kesenangan hidup
lalu mereka tidak mengeluarkan buah dengan sempurna. 15 Benih yang
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jatuh di tanah yang baikmenggambarkanmereka yangmendengar firman
itu danmenyimpannya dalamhati yang tulus ikhlas lalu dengan ketekunan
mereka terus mengeluarkan buah.

Pelita di bawah pasu
16 ‘Tiada seorangpunmemasangpelita lalumenudungnyadengan sebuah

pasu atau meletakkannya di bawah katil. Tetapi dia meletakkannya di
atas kaki pelita supaya cahayanya kelihatan kepada orang yang masuk ke
ruang itu. 17 Tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak didedahkan
kelak; tiada sesuatu rahsia pun yang tidak diketahui kelak. 18 Oleh sebab
itu, berhati-hatilah bagaimana kamumendengar. Sesiapa yang ada sesuatu
akan diberi lebih banyak lagi; tetapi sesiapa yang tidak ada, sedikit yang
disangka ada padanya pun akan diambil daripadanya.’

Ibu Isa dan adik-beradik-Nya
19 Ibu Isa dan adik-beradik-Nya datang kepada-Nya tetapi mereka tidak

dapat bertemu dengan-Nya kerana kesesakan orang ramai. 20 Isa diberi-
tahu, ‘Ibudanadik-beradik-Muberadadi luar danhendakbertemudengan-
Mu.’

21 Isa menjawab kepada mereka, ‘Ibu-Ku dan adik-beradik-Ku ialah
mereka yangmendengar firman Allah danmelaksanakannya.’

Isameredakan ribut
22 Pada suatu hari Isa bersama pengikut-pengikut-Nya menaiki sebuah

perahu. Isa berkata kepada mereka, ‘Marilah kita pergi ke seberang tasik.’
Lalu mereka bertolak. 23Ketika mereka sedang belayar, Isa tertidur. Angin
ribut bertiup ke tasik itu dan perahu itu pun dimasuki air sehingga mereka
cemas.

24Merekapergi kepada Isadanmengejutkan-Nya. Merekaberkata, ‘Tuan,
Tuan, kita hampir tenggelam!’
Isa bangun lalu memarahi angin dan ombak yang bergelora itu. Ribut

itu pun berhenti dan segalanya tenang. 25 Isa berkata kepada mereka, ‘Di
manakah imanmu?’
Mereka pun takut dan hairan serta berkata sesama sendiri, ‘Siapakah

orang ini sehingga angin dan ombak punmenurut perintah-Nya?’
Isamenyembuhkan seorang yang dirasuk roh iblis

26Mereka belayar ke wilayah Gerasa yang di seberang Galilea. 27 Setelah
Isa mendarat, seorang lelaki dari bandar itu datang menemui-Nya. Orang
itu telah dirasuk roh-roh iblis dan sudah lama dia tidak berpakaian. Dia
tidak tinggal di rumahnya lagi tetapi di gua kubur. 28 Ketika dia melihat
Isa, dia berteriak lalu sujud di hadapan-Nya danberkata dengan suara yang
lantang, ‘Mengapakah Engkau mengganggu aku, ya Isa, Putera Allah Yang
Maha Tinggi? Aku minta janganlah seksa aku.’ 29 Dia berkata demikian
kerana Isa telah memerintah roh durjana itu keluar daripadanya. Dia
seringkali dikuasai oleh roh durjana itu. Oleh sebab itu, dia dikawal ketat
dan tangan serta kakinya dirantai orang. Tetapi dia dapat memutuskan
rantai itu dan dibawa oleh roh durjana ke padang gurun.

30 Isa bertanya kepadanya, ‘Siapakah namamu?’
Dia menjawab, ‘Legion’ kerana dia telah dirasuk oleh ramai roh iblis.

31 Roh-roh iblis itu memohon kepada Isa supaya tidak menghalau mereka
ke neraka.

32 Kebetulannya, di bukit itu ada sekawan babi sedang makan. Roh-roh
iblis itu memohon kepada Isa supaya Dia membenarkan mereka masuk ke
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dalam babi-babi itu dan Isa membenarkannya. 33 Roh-roh iblis itu keluar
daripada orang tadi danmasuk ke dalambabi. Kemudian kawanan babi itu
menyerbu ke tempat curam dan terjun ke dalam tasik lalu mati lemas.

34 Setelah penjaga-penjaga babi itu menyaksikan apa yang telah terjadi,
mereka berlari untuk menyebarkan hal itu di bandar dan di kampung-
kampung sekitarnya. 35 Orang ramai pun keluar untuk melihat apa yang
telah terjadi. Mereka datang kepada Isa dan mendapati orang yang telah
dibebaskan daripada roh-roh iblis itu duduk di kaki Isa. Orang itu berpaka-
ian dan sudah siuman. Oleh itu, mereka pun ketakutan. 36Orang yang telah
menyaksikan kejadian itu menceritakan kepada mereka bagaimana orang
yang kerasukan roh iblis itu telah disembuhkan. 37 Lalu semua penduduk
wilayah Gerasa meminta Isa supaya meninggalkan mereka kerana mereka
ketakutan. Isa punmenaiki perahu untuk pulang.

38 Orang yang telah dibebaskan daripada roh-roh iblis itu meminta Isa
membenarkan dia mengikut bersama-Nya tetapi Isa menyuruh dia pulang
39 dan berkata, ‘Pulanglah ke rumahmu dan khabarkanlah segala yang
dilakukan Allah untukmu.’ Orang itu pergi menyebarkan segala yang
dilakukan Isa untuknya di seluruh bandar itu.

Anak perempuan Yairus dan perempuan yangmenyentuh jubah Isa
40 Sekembalinya Isa ke seberang tasik, orang ramai pun menyambut-Nya

kerana mereka menanti-nantikan-Nya. 41 Seorang lelaki yang bernama
Yairus, iaitu ketua saumaah datang kepada-Nya. Dia sujud pada kaki Isa
dan memohon kepada-Nya supaya datang ke rumahnya 42 kerana anak
perempuan tunggalnya yang berumur dua belas tahun hampir mati.
Semasa Isa berjalan, orang ramai itu mengasak-Nya dari semua sudut.

43 Terdapat seorang perempuan yang mengidap penyakit pendarahan se-
lama dua belas tahun dan walaupun dia telah menghabiskan segala harta
bendanyauntukmendapatkan rawatandaripadabeberapa orang tabib, dia
tidak dapat disembuhkan oleh sesiapapun. 44 Perempuan itu datang dari
belakang Isa dan menyentuh kaki jubah-Nya. Seketika itu juga, penyakit
pendarahannya sembuh.

45 Isa berkata, ‘Siapakah yangmenyentuh Aku?’
Apabila semua orang menafikannya, Petrus berkata, ‘Tuan, orang ramai

ini menghimpit danmengasak Tuan.’
46Tetapi Isa berkata, ‘AdaorangmenyentuhAkukeranaAku tahubahawa

kuasa telah keluar daripada-Ku.’ 47 Apabila perempuan itu mengetahui
perbuatannya tidak dapat disembunyikan, dia datang dengan gementar
lalu sujud di hadapan Isa dan menceritakan kepada-Nya di hadapan orang
ramai itu sebabnyadiamenyentuh Isa sertabagaimanadia sembuhseketika
itu juga. 48 Isa berkata kepadanya, ‘Anak-Ku, imanmu telah menyem-
buhkanmu. Pergilah dengan sejahtera.’

49 Sementara Isa masih berkata-kata, seorang utusan datang dari rumah
ketua saumaah dan berkata kepada ketua itu, ‘Anak perempuan tuan telah
mati. Tidak usahmenyusahkan Guru lagi.’

50 Isa mendengar ini dan berkata kepada ketua itu, ‘Janganlah takut,
percaya sahaja dan anakmu akan dipulihkan.’

51 Apabila sampai ke rumah itu, Isa tidak membenarkan sesiapapun
masuk bersama-sama selain Petrus, Yahya dan Yakobus serta ibu bapa
budak itu. 52 Semua orang menangis dan meratapi kematian budak itu. Isa
berkata, ‘Janganlahmenangis. Dia bukanmati, dia cuma tidur.’
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53Mereka mengetawakan Isa kerana mereka mengetahui anak itu telah
mati. 54 Tetapi Isa memegang tangan budak itu dan berseru, ‘Anak-Ku,
bangunlah!’ 55Nyawa budak itu kembali dan dia bangun seketika itu juga.
Lalu Isa menyuruh mereka memberi budak itu makanan. 56 Ibu bapanya
kagum tetapi Isa melarang mereka mengatakan apa-apa tentang kejadian
itu kepada sesiapapun.

9
Isamengutus dua belas pengikut-Nya

1 Isamemanggil duabelas pengikut-Nya itu lalumemberimerekakuasadan
perintah untuk mengusir segala roh iblis dan menyembuhkan berbagai-
bagai penyakit. 2 Dia menyuruh mereka pergi mengkhabarkan kerajaan
Allahdanmenyembuhkanorangsakit. 3 Isaberkatakepadamereka, ‘Jangan
kamu bawa apa jua pun dalam perjalananmu, baik tongkat, baik beg
sedekah, baikmakanan, baikwangatau lebihdaripada sehelai pakaian. 4Di
rumah mana-mana pun kamu disambut, tinggallah di situ sehingga kamu
meninggalkan bandar tersebut. 5 Di mana-mana kamu tidak disambut,
tinggalkan bandar itu dan kebaskanlah debu daripada kakimu sebagai
kesaksian terhadap mereka.’ 6 Mereka pun berangkat lalu pergi dari
kampung ke kampung untuk memberitakan perkhabaran yang baik dan
menyembuhkan orang di mana-mana sahaja.

KebingunganHerodes
7Herodes, raja wilayah, mendengar segala perkara yang berlaku. Dia ke-

liru kerana ada yang mengatakan bahawa Yahya telah hidup semula, 8 ada
yang berkata bahawa Ilyas telah muncul; ada juga yang berkata bahawa
salah seorang nabi pada zaman dahulu telah hidup kembali. 9 Herodes
berkata, ‘Yahya itu telah kupancung kepalanya tetapi siapakah orang ini?
Banyak perkara tentangnya telah aku dengar.’ Oleh yang demikian, dia
mencari jalan untukmenemui Isa.

Isamemberikanmakanan kepada lima ribu orang
10Setelah rasul-rasul itu kembali,merekamenceritakankepada Isa segala

perkara yang telah dilakukan mereka. Isa membawa mereka ke sebuah
bandar yang bernama Betsaida. 11Tetapi orang ramai mendapat tahu akan
hal itu lalu mengikut-Nya. Isa menyambut mereka dan mengkhabarkan
kerajaan Allah kepada mereka serta menyembuhkan orang yang memer-
lukan penyembuhan.

12 Menjelang senja, dua belas pengikut itu datang kepada Isa. Mereka
berkata, ‘Suruhlah orang ramai ini pulang supaya mereka dapat pergi ke
desadandaerahdi sekitar untukmencarimakanandanpenginapankerana
tempat ini terpencil.’

13 Isa berkata kepadamereka, ‘Kamulahmemberi merekamakanan.’
Pengikut-pengikut itu berkata lagi, ‘Kami hanya ada lima buku roti dan

dua ekor ikan,melainkan kami pergimembelimakanan untuk orang ramai
ini.’ 14Terdapat kira-kira lima ribu orang lelaki di situ.
Isa berkata kepada pengikut-pengikut-Nya, ‘Suruh mereka duduk

berkelompok-kelompok, kira-kira lima puluh orang sekelompok.’
15 Pengikut-pengikut itu melakukan suruhan Isa dan semua orang pun
duduk. 16 Isa mengambil lima buku roti dan dua ekor ikan itu. Lalu
Dia menengadah ke langit sambil mengucap syukur atas makanan itu
dan membahagi-bahagikannya. Dia memberikan makanan itu kepada
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pengikut-pengikut-Nya untuk dihidangkan kepada orang ramai. 17 Semua
orang makan hingga kenyang dan dua belas bakul lebihan makanan
dipungut oleh pengikut-pengikut-Nya.

Pengakuan Petrus tentang Isa
18 Pada suatu hari semasa Isa berdoa bersendirian, pengikut-pengikut-

Nya datang kepada-Nya. Isa bertanya kepada mereka, ‘Mengikut orang
ramai, siapakah Aku?’

19Mereka menjawab, ‘Ada yang mengatakan Yahya Pengimad; ada yang
mengatakan Ilyas; dan ada pula yang berkata bahawa salah seorang dari-
pada nabi telah hidup semula.’

20 Isa berkata kepadamereka, ‘Apa kata kamu: Siapakah Aku pula?’
Petrus menjawab, ‘Al-Masih daripada Allah.’
Isamenceritakan kisah penderitaan dan kematian-Nya

21 Dengan tegasnya Isa melarang mereka memaklumkan hal ini kepada
sesiapapun; 22 dan menambah, ‘Putera Insan mesti menderita banyak sen-
gsara dan ditentang oleh tua-tua, ketua-ketua imam serta guru-guru Taurat.
Dia akan dibunuh, dan bangkit semula pada hari yang ketiga.’

23 Isa berkata kepada semua, ‘Jikalau seseorang mahu mengikut-Ku, dia
hendaklah melupakan kepentingan diri, memikul salibnya setiap hari dan
mengikut-Ku. 24 Sesiapa yang mahu memelihara nyawanya akan kehi-
langannya. Tetapi sesiapa yang mengorbankan nyawanya kerana Aku
akan memeliharanya. 25 Apakah untungnya kepada seseorang jikalau dia
memiliki seluruh dunia tetapi dirinya sendiri kehilangan atau kerugian?
26 Jika sesiapa malu mengakui Aku dan ajaran-Ku, Putera Insan juga malu
mengakui dia tatkala Dia datang kelak dengan kemuliaan-Nya sendiri, dan
dengan kemuliaan Bapa-Nya serta segala malaikat suci. 27 Sesungguhnya,
Aku berkata kepadamu bahawa ada beberapa orang yang berdiri di sini
yang tidak akanmengalamimaut sebelummerekamelihat kerajaan Allah.’

Isa dipermulia
28Kira-kira lapan hari setelah Isa mengatakan perkara-perkara tersebut,

Dia membawa Petrus, Yahya dan Yakobus menaiki bukit untuk berdoa.
29 Semasa Isa berdoa, wajah-Nya berubah dan pakaian-Nya menjadi putih
berkilau-kilauan. 30 Tiba-tiba dua orang muncul dan bercakap dengan-
Nya. 31Mereka ialah Musa dan Ilyas yang kelihatan bersinar-sinar dengan
kemuliaan dan mereka bercakap dengan Isa tentang kewafatan-Nya yang
akan ditunaikan di Baitulmaqdis. 32 Petrus dan teman-temannya tidur
lena tetapi setelah terjaga, mereka melihat kemuliaan Isa serta kedua-dua
orang yang berdiri bersama-Nya. 33 Apabila kedua-dua orang itu hendak
meninggalkan Isa, Petrus berkata kepada-Nya, ‘Tuan, betapa bahagianya
kami berada di sini. Biarlah kami membuat tiga buah khemah: sebuah
untuk Tuan, sebuah untuk Musa dan sebuah lagi untuk Ilyas.’ Sebenarnya,
dia tidakmengetahui apa yang dikatakannya itu.

34 Ketika Petrus berkata demikian, suatu awan meliputi mereka dan
mereka ketakutan. 35 Lalu kedengaran suara dari dalam awan itu men-
gatakan, ‘Inilah Putera-Ku yang Aku pilih. Dengarlah kata-kata-Nya!’
36 Setelah suara itu berhenti, Isa kelihatan seorang sahaja. Pengikut-
pengikut itu berdiam diri dan tidak menceritakan kepada sesiapa jua apa
yang telah disaksikan olehmereka itu.

Isamenyembuhkan budak yang dirasuk roh iblis
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37 Pada keesokan harinya, mereka turun dari bukit itu dan orang ramai
bertemu dengan Isa. 38 Seorang antaranya berseru, ‘Tuan Guru, tolonglah
anakku kerana dia anak tunggalku. 39 Dia dirasuk sesuatu roh lalu tiba-
tiba dia berteriak dan tersentak-sentak sehingga mulutnya berbuih-buih.
Roh itu mencederakannya dan tidak mahu melepaskannya. 40 Aku telah
memohon pengikut-pengikut Tuan supayamengusir roh itu, tetapi mereka
tidak dapat melakukannya.’

41 Isa menjawab, ‘Hai angkatan yang tidak percaya dan sesat ini! Berapa
lamakah harus Aku bersama kamu dan bersabar terhadap kamu? Bawalah
anakmu itu kemari.’

42 Semasa dia datang, roh durjana itu mencampakkannya ke tanah
lalu membuatnya tersentak-sentak. Tetapi Isa memarahi roh durjana itu,
lalu menyembuhkan budak itu dan menyerahkannya kepada bapanya.
43 Semua orang tercengangmenyaksikan keagungan Allah.

Isa bercakap tentang kematian-Nya lagi
Sementara semua orang masih hairan akan segala yang dibuat oleh Isa,

Dia berkata kepada pengikut-pengikut-Nya, 44 ‘Jangan lupa akan apa yang
Akukatakankepadamu ini: Putera Insan akandiserahkanke tanganorang.’
45 Mereka tidak mengetahui maksudnya kerana tersembunyi daripada
mereka supaya mereka tidak memahaminya. Mereka takut pula bertanya
kepada Isa tentang perkara itu.

Siapakah yang terbesar?
46Mereka bertengkar sesama sendiri tentang siapa antara mereka yang

terbesar. 47 Isa mengetahui apa yang difikirkan mereka. Dia memanggil
seorang kanak-kanak dan menyuruhnya berdiri di sisi-Nya. 48 Isa berkata,
‘Sesiapa yang menerima kanak-kanak ini kerana Nama-Ku menerima Aku;
dan sesiapa yang menerima Aku menerima Dia yang mengutus Aku. Sesi-
apa yang rendah sekali hatinya antara kamu semua – dialah yang terbesar!’

Yang tidakmelawan kamu berpihak kepada kamu
49 Yahya berkata, ‘Tuan, kami telah melihat seorang yang mengusir roh-

roh iblis dengan menggunakan Nama-Mu, dan kami melarang dia kerana
dia tidak termasuk dalam golongan kami.’

50 Isa berkata kepadanya, ‘Janganlah kamu larang dia. Orang yang tidak
melawan kamu berpihak kepada kamu.’

Penduduk di sebuah kampung Samaria tidakmenerima Isa
51Tatkalawaktunya sudah dekat untuk Isa diangkat ke syurga, Diamene-

tapkan hati-Nya untukmenuju ke Baitulmaqdis. 52Diamenyuruh beberapa
utusan mendahului-Nya. Mereka pun masuk ke sebuah kampung orang
Samaria untukmenyediakan tempat persinggahan bagi Isa. 53Tetapi orang
Samaria tidak menerima Isa kerana Dia sedang menuju ke Baitulmaqdis.
54 Ketika Yakobus dan Yahya, pengikut-pengikut Isa melihat perkara ini,
mereka berkata, ‘Tuan, adakah Tuan mahu kami menyuruhkan api turun
dari langit untuk membinasakan orang Samaria ini?’ 55 Isa berpaling dan
memarahi mereka. 56Lalumereka pergi ke sebuah kampung yang lain.

Syarat-syaratmenjadi pengikut Isa
57 Ketika mereka dalam perjalanan, seorang berkata kepada Isa, ‘Aku

hendakmengikut Engkau kemana sahaja Engkau pergi.’
58 Isa berkata kepadanya, ‘Musang ada lubangnya dan burung ada

sarangnya tetapi Putera Insan tiada tempat untukmeletakkan kepalanya.’
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59 Isa berkata kepada seorang yang lain, ‘Ikutlah Aku.’
Tetapi dia menjawab, ‘Biarlah aku pergi mengebumikan jenazah bapaku

dahulu.’
60 Isa berkata kepadanya, ‘Biarlah orang mati mengebumikan orang

mati mereka; tetapi engkau pergilah menyampaikan perkhabaran tentang
kerajaan Allah.’

61 Seorang lain pula berkata, ‘Aku hendak mengikut Tuan, tetapi biarlah
aku pergi mengucapkan selamat tinggal kepada kaum keluargaku terlebih
dahulu.’

62 Isa berkata kepadanya, ‘Tiada seorang pun yang mula membajak dan
asyik menoleh ke belakang layak bagi kerajaan Allah.’

10
Isamengutus tujuh puluh orang pengikut

1 Setelah itu Junjungan memilih tujuh puluh orang pengikut lain dan
menyuruhmereka pergi berdua-duamendahului-Nya ke setiap bandar dan
tempat yang akan dikunjungi-Nya. 2 Dia berkata kepada mereka, ‘Hasil
tuaiansungguhbanyak tetapipenuai sedikit sahaja. Oleh itu,mintalahTuan
punya tuaianmenyuruh lebih ramai penuai ke tempat tuaiannya. 3Pergilah
kamu! Aku mengutus kamu pergi seperti anak domba ke tengah-tengah
serigala. 4 Janganlah bawa dompet atau beg sedekah atau kasut dan jangan
berhenti di jalan untuk bersalam dengan sesiapapun.

5 ‘Apabila kamu memasuki sesebuah rumah, kamu hendaklah terlebih
dahulu mengucapkan “Sejahteralah seisi rumah ini.” 6 Jikalau orang yang
tinggal di rumah itu layak menerima sejahtera, sejahteramu akan tetap
padanya. Jika tidak, sejahteramu itu akan kembali kepadamu. 7Tinggallah
di rumahyang sama, danmakan sertaminumapa sahaja yang dihidangkan
keranaorangyangbekerja itu layakmendapatupah. Janganberpindahdari
rumah ke rumah.

8 ‘Apabila kamu pergi ke sesebuah bandar dan kamu disambut, makan-
lah apa sahaja yang dihidangkan. 9 Sembuhkan orang sakit yang ada di
situ dan berkata kepada mereka, “Kerajaan Allah telah mendekati kamu.”
10Apabila kamu pergi ke sesebuah bandar dan kamu tidak disambut, kamu
hendaklah keluar ke jalan dan berkata, 11 “Debu bandarmu yang terlekat
di kaki kami pun kami kebaskan sebagai bantahan terhadapmu. Tetapi
ketahuilah bahawa kerajaan Allah telah mendekati kamu.” 12Aku berkata
kepadamu bahawa pada hari pengadilan nanti, penduduk Sodom akan
kurang sengsaranya daripada penduduk bandar itu.

Malangnya bandar yang tidak percaya
13 ‘Malangnya kamu, penduduk Korazin! Malangnya kamu, penduduk

Baitsaida! Jikalau mukjizat yang dilakukan di kalangan kamu dilakukan
di Tirus dan Sidon, sudah lama penduduk di situ bertaubat daripada dosa
mereka dengan memakai baju kabung dan menaruh abu pada kepala.
14PendudukTirusdanSidonakankurang sengsaranyadaripadakamupada
hari pengadilan nanti. 15 Hai penduduk Kapernaum, adakah kamu akan
ditinggikan sampai ke langit? Tidak, kamu akan dicampakkan ke dalam
neraka!’

16 ‘Sesiapa yangmendengar kata-katamumendengar kata-kata Aku; sesi-
apa yangmenentangmumenentang Aku; dan sesiapa yangmenentang Aku
jugamenentang Dia yangmengutus Aku.’

Tujuh puluh orang pengikut itu kembali
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17 Tujuh puluh orang pengikut itu kembali dengan sukacitanya dan
berkata, ‘Ya Junjungan, demi nama-Mu segala roh iblis pun menurut per-
intah kami.’

18 Isa berkata kepada mereka, ‘Aku melihat Iblis jatuh dari langit seperti
kilat. 19 Aku telah memberimu kuasa untuk memijak ular dan kala jengk-
ing serta kuasa atas segala kekuatan musuh. Tiada apa-apa yang dapat
mencederakan kamu. 20Tetapi jangan kamu bersukacita kerana segala roh
iblismenurut perintahmu tetapi bersukacitalah kerananamamu tercatat di
syurga.’

Isa bersukacita
21 Pada ketika itu, Isa bersukacita kerana dipenuhi dengan Roh Suci lalu

berkata, ‘Ya Bapa yangmemerintah langit dan bumi, Aku bersyukur kerana
Engkau telah menunjukkan kepada orang yang seperti kanak-kanak apa
yang Engkau sembunyikan daripada orang yang terpelajar dan pandai. Ya
Bapa, ini dilakukan kerana sedemikianlah yang Engkau berkenan.

22 ‘Bapa-Ku telah menyerahkan segala sesuatu kepada-Ku. Tiada sesiapa
mengenal siapa Putera kecuali Bapa; dan tiada sesiapa mengenal Bapa
kecuali Putera serta mereka yang dipilih oleh Putera untuk menyatakan
Bapa.’

23 Isa berpaling kepada pengikut-pengikut-Nya lalu berkata secara sulit,
‘Diberkatilah mata yang melihat segala perkara yang kamu lihat. 24 Aku
memberitahumu bahawa ramai nabi dan raja dahulu yang ingin melihat
apa yang kamu lihat, tetapi tidak dapat melihatnya serta ingin mendengar
apa yang kamu dengar, tetapi tidak dapat mendengarnya.’

Ibarat seorang Samaria yang baik hati
25 Seorang ahli Taurat datang dan cuba memerangkap Isa. Dia bertanya,

‘Tuan Guru, apakah yang patut aku buat supaya memperoleh hidup yang
kekal?’

26 Isa berkata, ‘Apakah yang tercatat dalam Taurat? Bagaimanakah kamu
mentafsirnya?’

27 Ahli Taurat itu menjawab, ‘ “Engkau hendaklah mengasihi Allah,
Tuhanmu dengan sepenuh hatimu, dengan sepenuh jiwamu, dengan
sepenuhkekuatanmudandengan sepenuhfikiranmuserta engkauhendak-
lahmengasihi sesamamanusia seperti dirimu sendiri.” ’

28 Isa berkata kepadanya, ‘Betullah jawapanmu. Berbuatlah demikian
dan kamu akan hidup.’

29 Tetapi dia hendak membela dirinya lalu dia berkata kepada Isa, ‘Sia-
pakah sesamamanusia itu?’

30 Isa menjawab, ‘Ada seorang dalam perjalanan dari Baitulmaqdis ke
Yerikho. Dia diserang oleh penyamun yang merompaknya dan membe-
lasahnya sehingga setengah mati. 31Kebetulannya, seorang imam melalui
jalan itu. Apabila dia melihat si malang itu, dia menyeberangi jalan dan
meneruskan perjalanannya. 32 Begitu juga seorang suku bangsa Lewi
melalui tempat itu dan melihat si malang itu. Dia juga menyeberangi jalan
dan meneruskan perjalanannya. 33 Akan tetapi, seorang bangsa Samaria
juga lalu di tempat itu dalam perjalanannya. Dia melihat si malang itu
dan hatinya dipenuhi dengan belas kasihan. 34Dia menghampiri si malang
itu lalu membersihkan luka-lukanya dengan air anggur dan minyak serta
membalut luka itu. Kemudian, dia menaikkan si malang itu ke atas keldai
tunggangannya dan membawanya ke rumah tumpangan untuk terus mer-
awatinya di situ. 35Pada keesokan harinya orang Samaria itu memberikan
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duakepingwangperakkepada tuanrumah tumpanganuntukperbelanjaan
si malang itu sambil berkata, “Jagalah dia dan sekiranya wang ini tidak
cukup untuknya, aku akanmembayarnya apabila aku datang kembali.” ’

36 Isa berkata, ‘Antara tiga orang itu, siapakah pada pandangan kamu
menjadi sesamamanusia kepada orang yang dirompak oleh penyamun?’

37 Ahli Taurat itu menjawab, ‘Orang yang menunjukkan belas kasihan
kepadanya.’ Isa berkata, ‘Pergi dan berbuatlah sedemikian.’

IsamelawatMarta danMaryam
38 Isa dan pengikut-pengikut-Nya meneruskan perjalanan dan sampai di

sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menyambut
Dia ke rumahnya. 39 Maryam, adik Marta, duduk sahaja untuk menden-
gar pengajaran Junjungan 40 tetapi Marta pula sibuk melayani mereka.
Martamenghampiri Isadanberkata, ‘Junjungan, tidakkah Junjunganpeduli
bahawa adikku membiarkan aku membuat semua kerja ini seorang diri?
Suruhlah dia menolong aku.’

41 Junjungan menjawab, ‘Marta, Marta, engkau khuatir dan bersusah
payah tentang banyak perkara. 42 Tetapi satu perkara sahaja yang diper-
lukan. Maryam telah memilih perkara baik itu yang tidak akan diambil
daripadanya.’

11
Pengajaran Isa tentang doa

1 Isa berdoa di suatu tempat dan setelah Dia berhenti, salah seorang dari-
pada pengikut-Nya berkata, ‘Junjungan, ajarlah kami berdoa seperti Yahya
mengajar pengikut-pengikutnya.’

2 Isa berkata kepadamereka, ‘Apabila kamu berdoa, katakanlah:

‘ “Ya Bapa, sucilah Namu-Mu;
Datanglah kerajaan-Mu;
3Berilah kamimakanan yang secukupnya setiap hari;
4Ampunkanlah dosa-dosa kami,

sebagaimana kamimengampuni setiap orang yang bersalah
terhadap kami;

janganlah biarkan kami tergoda.” ’

5 Isameneruskan kata-Nya, ‘Siapakah antara kamu yang akan pergi kepada
sahabatnya pada lewat malam lalu berkata kepadanya, “Hai sahabat, pin-
jamilah aku tiga buku roti 6 kerana seorang sahabatku telah singgah di
rumahku dalam perjalanannya dan aku tiada makanan apa-apa untuk
dihidangkan.”

7 ‘Sahabat itu menjawab dari dalam rumahnya, “Janganlah ganggu aku
kerana pintu sudah dikunci dan kami semua telah pun masuk tidur. Aku
tidak dapat bangun danmemberikan apa-apa.” ’ 8 Isa berkata, ‘Aku berkata
kepadamu bahawa sungguhpun, dia tidak mahu bangun memberikan pin-
jaman itu kepadamu kerana kamu sahabatnya, tetapi dia akan bangun juga
dan memberikan pinjaman seberapa banyak yang kamu perlukan kalau
kamu tidak segan untuk terus meminta daripadanya.

9 ‘Oleh itu, Aku berkata kepadamu: Mintalah supaya kamu akan diberi;
carilah supaya kamu akan mendapat; ketuklah pintu supaya pintu akan
dibuka untukmu. 10 Kerana setiap orang yang meminta akan menerima;
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yang mencari akan mendapat; dan pintu akan dibuka kepada orang yang
mengetuknya.

11 ‘Bapa yang manakah di antara kamu akan memberikan ular kepada
anaknya yang meminta ikan, 12 atau memberikan kala jengking kalau
dipintanya telur? 13 Jika kamu yang jahat tahu memberikan barang yang
baik kepada anak-anakmu, apatah lagi Bapamu yang di syurga akan mem-
berikan Roh Suci kepada orang yangmeminta-Nya!’

Isa dan Beelzebul
14 Isa mengusir roh iblis daripada seorang yang bisu. Setelah roh itu

keluar, orang bisu itu pun mula bercakap. Orang ramai pun hairan.
15Tetapi ada orang yang berkata, ‘Dia mengusir roh-roh iblis dengan kuasa
Beelzebul, ketua semua roh iblis.’ 16 Orang lain cuba memerangkap Isa
denganmeminta-NyamelakukansuatumukjizatuntukmenunjukkanAllah
berkenan dengan-Nya.

17 Isa mengetahui fikiran mereka lalu berkata kepada mereka, ‘Setiap
negara yang berbelah bahagi dan bermusuhan sesama rakyatnya tidak
akan tahan lama dan setiap keluarga yang bersengketa sesama sendiri
akan hancur. 18 Jikalau kerajaan Iblis berlawan-lawanan sesama sendiri,
bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Kamu berkata bahawa Aku
mengusir roh-roh iblis dengan kuasa Beelzebul. 19 Tetapi jikalau Aku
mengusir roh-roh iblis dengan kuasa Beelzebul, maka dengan kuasa sia-
pakah pula pengikut-pengikutmu mengusir roh-roh iblis? Maka pengikut-
pengikutmu sendiri akan menghakimi kamu! 20 Tetapi jika Aku mengusir
roh-roh iblis dengan kuasa Allah, maka ini menunjukkan bahawa kerajaan
Allah telah datang kepada kamu.

21 ‘Apabila seorang yang gagahdanbersenjata lengkapmengawal rumah-
nya, harta bendanya selamat; 22 tetapi apabila seorang yang lebih gagah
menyerang dan mengalahkannya, yang lebih gagah itu akan merampas
segala senjata yang diperlukan oleh tuan rumah itu lalu membahagikan
harta yang dirampasnya.

23 ‘Orang yang tidak berpihak kepada Aku menentang Aku; dan orang
yang tidak bersama Aku bercerai-berai.

Roh durjana kembali
24 ‘Apabila roh durjana keluar daripada seseorang, roh itu mengembara

di tempat yang kering untuk mencari tempat berehat. Jika tempat itu tidak
dapat dicari, roh itu berkata, “Akuakanpulang ke tempat kediamankuyang
lama.” 25 Roh itu kembali dan mendapati tempat kediamannya itu bersih
dan kemas. 26 Kemudian dia pergi membawa tujuh roh lain yang lebih
durjana daripadanya lalu mereka tinggal di situ. Keadaan orang itu pada
akhirnya lebih teruk daripada dahulu.’

Kebahagiaan yang sejati
27 Setelah Isa berkata demikian, seorang perempuan antara orang ramai

itu berkata, ‘Diberkatilah perempuan yang melahirkan dan menyusui En-
gkau.’

28Tetapi Isa berkata, ‘Bahkan lebih diberkati lagi orang yang mendengar
firman Allah danmematuhinya.’

Memintamukjizat dilakukan
29 Semasa orang ramai mengerumuni Isa, Dia berkata, ‘Betapa dur-

jananya orang zaman ini! Mereka meminta mukjizat dilakukan sebagai
alamat daripada Allah tetapi alamat tidak akan diberi kecuali alamat
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Nabi Yunus 30 kerana seperti Yunus telah menjadi alamat kepada orang
Niniwe, demikian juga Putera Insan menjadi alamat kepada orang zaman
ini. 31 Pada hari pengadilan ratu negeri Selatan akan bangkit dan mencela
mereka kerana ratu itu telah datang dari hujung bumi untuk mendengar
pengajaran Sulaiman yang bijak, dan di sini ada seorang yang lebih besar
daripadaSulaiman. 32OrangNiniweakanbangkitpadaharipengadilandan
mencela orang zaman ini kerana orangNiniwe itu telah bertaubat daripada
dosa mereka apabila mendengar khutbah Yunus; dan di sini ada seorang
yang lebih besar daripada Yunus.

Pelita bagi tubuh
33 ‘Tiada seorang pun yang memasang pelita lalu meletakkannya di

tempat yang tersembunyi atau di bawah pasu. Sebaliknya, dia mele-
takkannya di atas kaki pelita supaya orang yang masuk dapat melihat
cahayanya. 34Matamu ialah pelita bagi tubuhmu. Jikalau matamu terang,
seluruh tubuhmu penuh dengan cahaya. Tetapi jika matamu kabur, selu-
ruh tubuhmu pun menjadi gelap. 35 Oleh itu, berjaga-jagalah supaya
cahaya dalammu itu tidak menjadi gelap. 36 Jikalau seluruh tubuhmu itu
terang tanpa sebarang bahagian yang gelap, seluruh tubuhmu akan terang-
benderang seperti sebuah pelita menerangi kamu dengan cahayanya.’

Isamengecam orang Farisi dan guru Taurat
37 Setelah Isa habis bercakap, seorang Farisi menjemput Dia makan di

rumahnya. Isa pun pergi lalu bertelekan di meja. 38 Orang Farisi itu ke-
hairanan apabilamelihat Isa tidakmembasuh tangan-Nya sebelummakan.

39 Oleh itu Junjungan berkata kepadanya, ‘Kamu orang Farisi mencuci
bahagian luar pinggan mangkuk, tetapi kamu penuh dengan ketamakan
dan kezaliman dalamhatimu. 40Hai orang yang bodoh! BukankahDia yang
menjadikanbahagian luar jugamenjadikanbahagian dalam? 41Berikanlah
makananyang adadi dalampingganmangkuk itu kepada orangmiskin dan
segala-galanya akanmenjadi bersih bagimu.

42 ‘Malangnya kamu, orang Farisi! Kamu membayar sepersepuluh dari-
pada selasih, inggu dan herba lain kepada Allah, tetapi kamumengabaikan
keadilan dan kasih kepada Allah. Kamu haruslah membayar sepersepuluh
itu tanpamengabaikan perkara-perkara yang lebih penting.

43 ‘Malangnya kamu orang Farisi! Kamu suka duduk di kerusi khas di
saumaah-saumaah dan diberi salam dengan hormatnya di pasar-pasar.

44 ‘Malangnya kamu! Kamu umpama kubur-kubur yang tidak bernisan,
yang dipijak-pijak tanpa disedari oleh orang yang berjalan di atasnya.’

45 Seorang daripada guru Taurat berkata kepada Isa, ‘Guru menghina
kami juga apabila Guru berkata sedemikian.’

46 Isa berkata, ‘Malangnya kamu guru-guru Taurat, kerana kamu mele-
takkan beban yang berat ke atas bahu orang lain, tetapi kamu sendiri tidak
menghulurkan satu jari pun untukmenolongmerekamemikul beban itu.

47 ‘Malangnya kamu! Kamumembinamakamuntuk nabi-nabi yang telah
dibunuh oleh nenek moyangmu. 48 Oleh itu, kamu menyetujui perbuatan
nenekmoyangmu itu; keranamereka telahmembunuh nabi-nabi itu tetapi
kamu membina makam mereka pula. 49 Dengan itu, kebijaksanaan Al-
lah telah mengatakan, “Aku mengutus nabi-nabi dan rasul-rasul kepada
mereka, yang sesetengahnya akan dibunuh atau dianiayai oleh mereka.”
50 Jadi, orang zaman ini akan dihukum atas pembunuhan semua nabi
sejak dunia dicipta, 51 iaitu, dari pembunuhan Habil hingga pembunuhan
Zekaria di antara tempat persembahan korban dengan rumah ibadat. Ya,
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Aku berkata kepadamu bahawa orang zaman ini akan dihukum atas pem-
bunuhan semua nabi itu.

52 ‘Malangnya kamu, ahli-ahli Taurat! Kunci ilmu telah kamu ambil;
kamu sendiri tidakmahumasuk tetapi kamumenghalang orang yang cuba
hendakmasuk.’

53 Setelah Isa keluar dari rumah itu, guru-guru Taurat dan orang Farisi
mulamengecamDia. Merekamenanya-Nya tentang banyak perkara, 54dan
cuba memerangkap Dia dengan mencari kesalahan dalam sesuatu yang
dikatakan-Nya.

12
Amaran tentang kepuraan

1 Oleh sebab tidak terkira ramainya orang berkerumun, mereka pijak-
memijak sesama sendiri. Isa pun berkata, terutamanya kepada pengikut-
pengikut-Nya, ‘Jagalah dirimu daripada ragi orang Farisi, iaitu sifat mu-
nafik. 2 Tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan,
dan tiada sesuatu rahsiapunyang tidakakandidedahkan. 3Apasahajayang
kamu katakan secara rahsia akan didengar secara terang-terang, dan apa
sahaja yang kamu bisikkan di dalam bilik tertutup akan diumumkan.

Takut akan Allah
4 ‘Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabat-Ku, janganlah kamu takut

akan orang yang dapat membunuh tubuh sahaja dan kemudian tidak
berkuasa lagi terhadapmu. 5 Aku menyatakan siapa yang harus kamu
takuti: TakutlahakanDiayangsetelahmengambilnyawamu,berkuasapula
membuangmu ke dalamneraka. Aku berkata kepadamu supaya takut akan
Dia! 6 Bukankah lima ekor burung pipit dijual orang dengan harga dua
syiling sahaja? Namun tiada seekor pun dilupakan oleh Allah. 7Malahan
segala rambut di kepalamu telah dihitung. Janganlah kamu takut; kamu
lebih bernilai daripada banyak burung pipit itu.

8 ‘Aku berkata kepadamu bahawa tiap-tiap orang yang mengakui Aku
di hadapan manusia akan diakui oleh Putera Insan di hadapan malaikat-
malaikat Allah. 9 Sesiapa yang tidak mengakui Aku di hadapan manusia
tidak akan diakui oleh Putera Insan di hadapan malaikat-malaikat Allah.
10 Sesiapa yang mengeluarkan kata-kata menentang Putera Insan akan
diampuni. Tetapi sesiapa yangmengkufuri Roh Suci tidak akan diampuni.

11 ‘Apabila orang membawa kamu untuk didakwa di majlis saumaah
atau di hadapan gabenor atau pihak berkuasa, janganlah kamu khuatir
bagaimana kamu harus membela diri atau apa yang harus kamu katakan,
12 kerana pada waktu itu Roh Suci akan mengajar kamu apa yang harus
kamu katakan.’

Ibarat orang kaya yang bodoh
13Seorangdaripadaorangramai ituberkata, ‘TuanGuru, suruhabangaku

membahagikan warisan denganku.’
14 Isa menjawab, ‘Saudara, siapakah yang menjadikan Aku hakim atau

pembahagi warisan kepada kamu?’ 15 Isa terus menambah, ‘Ingatlah baik-
baik supaya menjaga diri daripada segala ketamakan kerana kehidupan
manusia tidak bergantung pada harta kekayaan yang dimiliki.’

16 Lalu Dia pun menceritakan kepada mereka satu ibarat: ‘Seorang kaya
mempunyai tanah yang mengeluarkan hasil yang banyak. 17 Dia berfikir
dalam hatinya, “Apakah harus aku buat? Tiada lagi tempat untuk menyim-
pan hasil tanahku.”
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18 ‘Dia berkata, “Baiklah aku berbuat begini. Aku akan meruntuhkan
gudang-gudangku dan membina yang lebih besar. Di situlah aku akan
menyimpan segala hasil dan harta bendaku. 19 Aku akan berkata kepada
diriku, engkau mempunyai harta yang banyak untuk keperluanmu selama
bertahun-tahun. Nikmatilah hidup. Makanminum dan bersuka rialah.”

20 ‘Tetapi Allah berfirman kepadanya, “Engkau bodoh! Pada malam ini
juga, nyawamu akan dituntut kembali daripadamu. Lalu harta benda yang
telah kaukumpulkan itu akanmenjadi hak siapa?”

21 ‘Demikianlah halnya orang yang menyimpan harta benda untuk
dirinya tetapi tidak kaya pada pandangan Allah.’

Kepercayaan kepada Allah
22 Isa berkata kepada pengikut-pengikut-Nya: ‘Sebab itulah Aku berkata

kepadamu supaya jangan khuatir tentang makanan untuk hidupmu
dan pakaian untuk tubuhmu. 23 Hidupmu tidak hanya bergantung
pada makanan, dan tubuhmu tidak hanya bergantung pada pakaian.
24 Perhatikanlah burung gagak yang tidak menabur atau menuai, tidak
mempunyai gudang atau rengkiang, tetapi Allah memberikan makanan
kepadanya. Kamu lebih bernilai daripada burung-burung itu! 25Dapatkah
sesiapa antaramumemanjangkan umur sedikit pun denganmenaruh khu-
atir? 26 Jikalau kamu tidak dapatmembuat perkara yang sekecil ini, menga-
pakah kamu khuatir tentang hal-hal yang lain?

27 ‘Perhatikanlah bunga bakung. Bunga ini tidak menenun. Tetapi Aku
berkata kepadamu bahawa Sulaiman dengan segala kemuliaannya pun
tidak berpakaian seindah bunga-bunga ini. 28 Jikalau Allah menghiasi
sedemikian rumput yang hari ini ada di padang tetapi esoknya dibakar,
bukankah Dia apatah lagi akan memberikan pakaian kepada kamu!
Alangkah lemahnya imanmu! 29 Jadi, janganlah kamu utamakan makanan
dan minuman serta janganlah bimbang hati. 30 Orang yang tidak menge-
nal Allah mengutamakan perkara-perkara ini, tetapi Bapamu mengetahui
kamu memerlukan semua ini. 31 Sebaliknya, utamakanlah kerajaan Allah
dan segala perkara ini akan diberikan-Nya kepadamu.

32 ‘Janganlah takut, hai golongan kecil sahabat Aku, kerana Bapamu
berkenan hendak memberikan kerajaan-Nya kepadamu. 33 Juallah har-
tamu dan berikanlah wang itu kepada orang miskin. Sediakanlah bagi
dirimu dompet yang tidak akan usang dan simpanlah kekayaanmu di
syurga yang tidak dapat dimasuki oleh pencuri atau dirosakkan oleh gegat.
34Kerana di mana hartamu terkumpul, di situlah hatimu tertumpu.

Hamba yang berjaga-jaga
35 ‘Kamu hendaklah bersiap sedia dengan pelitamu terpasang. 36 Kamu

hendaklah seperti orang yang menantikan kepulangan tuan mereka dari
jamuan perkahwinan. Apabila tuan mereka pulang dan mengetuk pintu,
mereka akan membuka pintu itu dengan serta-merta. 37 Diberkatilah
hamba-hamba yang didapati berjaga-jaga oleh tuan mereka ketika dia pu-
lang. Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu bahawa tuan itu akanmenyu-
ruh mereka bertelekan di meja dan dia sendiri akan melayani mereka.
38Diberkatilah hamba-hamba itu jikalau tuan itu pulang baik pada tengah
malamataupun sebelum fajarmenyingsing danmendapatimereka bersiap
sedia. 39Tetapiketahuilahkamubahawasekiranya tuanrumahmengetahui
masa pencuri akan datang, dia tidak akanmembiarkan rumahnya dipecah
masuk. 40 Oleh itu, kamu hendaklah bersedia kerana Putera Insan akan
datang pada suatumasa yang tidak kamu sangka.’
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Hamba yang setia dan hamba yang derhaka
41Petrus bertanya, ‘Junjungan, adakah Engkau beritahu ibarat ini kepada

kami atau kepada semua orang?’
42 Junjungan menjawab, ‘Siapakah hamba yang setia dan bijak? Dialah

yang dipertanggungjawabkan oleh tuannya untuk mengurus rumahtang-
ganya dan memberikan makanan kepada hamba-hamba yang lain pada
waktunya. 43 Diberkatilah hamba yang didapati oleh tuannya sedang
berbuat demikian apabila tuannya pulang. 44 Sesungguhnya, Aku berkata
kepadamu bahawa tuan itu akanmempertanggungjawabkan hamba terse-
but sebagai pengurus segala hartanya. 45 Tetapi jikalau hamba itu berfikir
dalam hatinya, “Tuan aku pulang lewat,” lalu dia mula memukul hamba-
hamba yang lain baik lelaki ataupun perempuan dan makan minum se-
hinggamabuk, 46maka tuannyaakanpulangpadahari yang tidakdisangka-
sangkanya serta pada waktu yang tidak diketahuinya. Tuan itu akan
membuangnya danmenempatkannya bersama orang yang tidak percaya.

47 ‘Seoranghambayangmengetahui kehendak tuannya tetapi tidakberse-
dia serta tidak melakukannya, akan disebat dengan teruk. 48Tetapi hamba
yang tidak mengetahui kehendak tuannya, sekalipun melakukan perkara
yang patut dihukum sebat, akan dihukum dengan ringan sahaja. Kerana
sesiapa yang diberikan banyak, banyak pula akan dituntut daripadanya.
Semakin banyak yang diamanahkan kepada seseorang, semakin banyak
pula yang akan dituntut daripadanya.

Isamenyebabkan perpecahan
49 ‘Aku datang untuk melontarkan api ke bumi dan betapa inginnya

Aku api itu telah menyala! 50 Aku harus mengalami suatu pengimadan
dan betapa resahnya hati-Ku selagi perkara itu belum selesai. 51 Adakah
pada sangkaanmu, Aku datang untuk membawa kedamaian di dunia? Aku
berkata kepadamu, bukan kedamaian melainkan perpecahan! 52 Mulai
sekarang, lima orang dalam sebuah keluarga akan berpecah, tiga melawan
dua dan duamelawan tiga. 53Bapamelawan anak lelakinya dan anak lelaki
melawan bapanya, ibu melawan anak perempuannya dan anak perem-
puanmelawan ibunya, ibumertuamelawanmenantu perempuannya serta
menantu perempuanmelawan ibumertuanya.’

Memahami alamat zaman ini
54 Isa berkata kepada orang ramai itu, ‘Apabila kamu melihat awan

naik dari barat, kamu akan berkata, “Hari mahu hujan,” dan begitulah
berlakunya. 55Apabila kamu melihat adanya angin selatan bertiup, kamu
berkata, “Hari akanpanas terik,”danbegitulahberlakunya. 56Haimunafik!
Kamu tahu mentafsir cuaca dengan melihat alamat di langit dan bumi,
tetapi mengapakah kamu tidakmemahami alamat-alamat zaman ini?

Berdamailah denganmusuh
57 ‘Mengapakah kamu sendiri tidak dapat menentukan apa yang be-

nar? 58 Apabila engkau berjalan menuju ke mahkamah bersama orang
yang mendakwamu, berusahalah untuk menyelesaikan perkara itu dalam
perjalanan agar dia tidak mengheretmu ke hadapan hakim dan hakim
akan menyerahkanmu kepada pegawai polis yang akan memasukkanmu
ke dalam penjara. 59 Aku berkata kepadamu bahawa engkau tidak dapat
keluar dari situ sehingga engkaumembayar seluruh dendamu.’
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13
Bertaubat atau binasa

1 Pada masa itu beberapa orang datang memberitahu Isa tentang orang
Galilea yang dibunuh oleh Pilatus semasa mereka sedang mempersem-
bahkan korban kepada Allah. 2 Isa berkata, ‘Adakah kamu menganggap
orang Galilea itu lebih berdosa daripada semua penduduk Galilea yang
lain kerana mereka menderita sengsara yang sedemikian? 3 Aku berkata
kepadamu bukan begitu; tetapi jikalau kamu tidak bertaubat daripada
dosamu, kamu akan binasa sedemikian juga. 4Bagaimanakah pula dengan
lapan belas orang yang mati ditimpa oleh menara di Siloam? Adakah
mereka lebih bersalah daripada semua penduduk lain di kota Baitul-
maqdis? 5Aku berkata kepadamu bukan begitu; tetapi jikalau kamu tidak
bertaubat, kamu semua akan binasa sedemikian juga.’

Ibarat tentang pokok ara yang tidak berbuah
6 Isa menceritakan suatu ibarat. ‘Seorang telah menanam pokok ara

di kebun buah-buahannya. Dia datang mencari buahnya, tetapi tidak
dijumpai. 7Dia berkata kepada tukang kebun, “Tengoklah, sudah tiga tahun
aku datangmencari buah daripada pokok ara ini, tetapi tidak juga didapati.
Tebangkanlah pokok ini! Apa gunanya terus menghabiskan kesuburan
tanah?”

8 ‘Tukang kebun menjawab, “Tuan, biarkan pokok ini tumbuh setahun
lagi. Aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya dan membubuh
baja. 9 Kalau pokok ini berbuah, baiklah! Kalau tidak, tuan boleh
menebangnya.” ’

Isamenyembuhkan seorang perempuan bongkok
10 Pada hari Sabat Isa mengajar di salah sebuah saumaah. 11Di situ ada

seorang perempuan yang dirasuk oleh sesuatu roh yang melemahkannya
selama lapan belas tahun. Belakangnya bongkok lipat dua dan dia tidak da-
pat berdiri tegak. 12Apabila Isa nampak perempuan itu, Diamemanggilnya
dan berkata, ‘Sembuhlah daripada penyakitmu.’ 13 Lalu Isa meletakkan
tangan-Nya pada perempuan itu. Seketika itu juga, dia berdiri tegak dan
memuji Allah.

14Tetapiketuasaumaah itumarahkerana Isa telahmenyembuhkanorang
pada hari Sabat. Lalu dia berkata kepada orang ramai, ‘Dalam seminggu
ada enam hari yang dibenarkan untuk bekerja. Jadi, datanglah untuk
disembuhkan pada salah satu hari itu dan bukannya pada hari Sabat.’

15 Junjungan menjawab, ‘Kamu munafik! Bukankah kamu masing-
masingmelepaskan lembuatau keldaimudari kandanguntukdibawapergi
minum pada hari Sabat? 16 Sekarang perempuan daripada keturunan
Ibrahim ini telah dibelenggu oleh Iblis selama lapan belas tahun, tidak
haruskah dia dibebaskan daripada belenggunya pada hari Sabat?’

17 Jawapan Isa memalukan semua musuh-Nya tetapi orang ramai
bersukacita kerana segala perkaramenakjubkan yang dilakukan oleh Isa.

Ibarat biji sesawi dan ragi
18 Isa berkata, ‘Bagaimanakah keadaan kerajaan Allah dan dengan

apakah dapat Aku bandingkannya? 19 Keadaannya umpama biji sesawi
yang ditanam orang di dalam kebunnya. Benih itu tumbuh dan menjadi
pokok lalu burung di udaramembuat sarang pada cabang-cabangnya.’
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20 Isaberkata lagi, ‘DenganapakahdapatAkubandingkankerajaanAllah?
21 Keadaannya umpama ragi dicampur oleh seorang perempuan dengan
tiga gantang tepung sampai seluruh adunannya naik.’

Pintu yang sempit
22DalamperjalanankeBaitulmaqdis, Isamelalui beberapabuahkota dan

kampung sambilmengajar. 23Seorang bertanya kepada-Nya, ‘Tuan, adakah
segelintir sahaja yang akan diselamatkan?’
Isa menjawab, 24 ‘Berusahalah untuk memasuki pintu yang sempit. Aku

berkata kepadamu bahawa ramai orang akan mencari jalan masuk, tetapi
mereka tidak mendapatinya. 25 Tuan rumah akan bangun dan mengun-
cikan pintu ketika kamu berdiri di luar mengetuk pintu sambil berkata,
“Tuan, tuan, bukalah pintu.”

‘Tetapi dia akanmenjawab, “Aku tidak tahu dari mana kamu datang.”
26 ‘Kemudian kamu akan berkata, “Kami telah makan dan minum

bersama tuan, dan tuanmengajar di kota kami.”
27 ‘Tetapi tuan itu akan berkata, “Aku tidak tahu dari mana kamu datang.

Nyahlah, kamu semua yangmelakukan kejahatan!”
28 ‘Di tempat itu akan terdapat ratapan dan kertakan gigi apabila kamu

melihat Ibrahim, Ishak dan Yakub bersama semua nabi di dalam kerajaan
Allah, tetapi kamu diusir keluar. 29Orang akan datang dari timur dan barat,
dari utara serta selatan untuk menikmati jamuan di dalam kerajaan Allah.
30 Sesungguhnya, orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan
orang yang terdahulu akanmenjadi yang terakhir.’

Keluhan Isa terhadap Baitulmaqdis
31 Pada masa itu beberapa orang Farisi datang kepada Isa dan berkata,

‘Pergilah dari sini ke tempat yang lain. Herodes hendakmembunuh-Mu.’
32 Isamenjawab, ‘Pergilahberitahusimusang, “Padahari inidanesokAku

mengusir roh-roh iblis serta menyembuhkan orang tetapi pada hari ketiga
Aku akan menyelesaikan tugas-Ku.” 33 Namun, Aku harus meneruskan
perjalanan pada hari ini, esok dan lusa. Seorang nabi tidak dibunuh di
tempat lain kecuali di Baitulmaqdis.

34 ‘Baitulmaqdis, Baitulmaqdis! Engkau membunuh nabi-nabi dan mere-
jam utusan-utusan Allah. Sudah beberapa kali Aku ingin menaungi se-
mua pendudukmu seperti seekor ibu ayam melindungi anak-anaknya di
bawah kepaknya, tetapi engkau tidak mahu. 35 Sekarang rumahmu akan
ditinggalkan sama sekali. Aku berkata kepadamu bahawa kamu tidak akan
melihat Aku sehingga tiba masanya kamu berkata, “Diberkatilah Dia yang
datang dengan nama Tuhan!” ’

14
Isamenyembuhkan seorang yang sakit

1Pada hari Sabat Isa pergi makan di rumah seorang Farisi yang terkemuka.
Orang terus memerhatikan Isa dengan teliti. 2 Dan di situ seorang lelaki
yang sakit busung berada di hadapan Isa 3Kemudian Isa bertanya kepada
ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, ‘Adakah Taurat membenarkan orang
disembuhkan pada hari Sabat atau tidak?’ 4 Tetapi mereka diam sahaja.
Lalu Isa memanggil orang itu dan menyembuhkannya serta menyuruhnya
pulang.

5 Kemudian Isa berkata kepada mereka, ‘Jikalau lembu atau keldaimu
jatuh ke dalam perigi pada hari Sabat, siapakah antara kamu yang tidak
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menariknya keluar dengan serta-merta pada hari Sabat itu juga?’ 6Mereka
tidak dapat memberikan jawapan tentang perkara itu.

Murah hati dan rendah hati
7 Ketika Isa melihat bagaimana tetamu memilih tempat duduk yang ter-

baik di jamuan itu, Dia mengatakan suatu ibarat kepadamereka: 8 ‘Apabila
kamu dijemput orang ke majlis perkahwinan, janganlah duduk di tem-
pat yang terbaik. Mungkin seorang yang lebih penting daripada kamu
telah dijemput, 9 dan tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu,
“Berikanlah tempatmu kepada orang ini.” Lalu dengan malu sahaja kamu
berpindah ke tempat yang paling belakang. 10 Oleh itu, apabila kamu
dijemputorang, pergilahdudukdi tempatyangpalingbelakangsupaya tuan
rumah datang dan berkata kepadamu, “Saudara, silakanlah ke tempat yang
lebih baik.” Dengan itu, kamumendapat penghormatan di hadapan semua
orang jemputan itu. 11Sesiapa yangmemuliakandirinya akandirendahkan
dan yangmerendahkan dirinya akan dimuliakan.’

12 Kemudian Isa berkata kepada tuan rumah, ‘Apabila mengadakan
suatu majlis makan tengah hari atau malam, janganlah jemput sahabat-
sahabatmu atau adik-beradikmu atau sanak-saudaramu atau jiran
tetanggamu yang kaya kerana mereka akan menjemputmu pula dan
itulah sahaja balasan atas perbuatanmu. 13 Apabila mengadakan suatu
jamuan, jemputlah orang miskin, orang kudung, orang tempang dan orang
buta. 14 Diberkatilah kamu kelak kerana mereka tidak dapat membalas
jemputanmu, tetapi kamu akan dianugerahi Allah pada hari kebangkitan
orang yang benar daripada kematian.’

Ibarat jamuan besar
15 Salah seorang jemputan itu mendengar kata-kata Isa lalu berkata,

‘Diberkatilah orang yang akan dijamu di dalam kerajaan Allah.’
16 Isa berkata kepadanya: ‘Ada seorang yang mengadakan jamuan besar

dan dia menjemput ramai orang. 17 Apabila tiba masanya, dia menyuruh
hambanya pergi memberitahu para jemputannya, “Silakanlah, kerana se-
muanya siap sedia.”

18 ‘Tetapi masing-masing mula berdalih. Yang pertama berkata, “Aku
telah membeli sebuah ladang dan aku harus pergi ke sana. Aku minta
maaf.”

19 ‘Seorang yang lain berkata, “Aku telahmembeli lima pasang lembu dan
harus pergi mencuba lembu-lembu itu. Akuminta maaf.”

20 ‘Seorang yang lain lagi berkata, “Aku baru berkahwin. Oleh itu, aku
tidak dapat datang.”

21 ‘Hamba itu pulang dan memberitahu tuannya hal ini. Tuan rumah itu
sangat marah dan menyuruh hambanya, “Pergilah dengan segera ke jalan-
jalan dan lorong-lorong kota dan bawalah orang miskin, orang kudung,
orang buta dan orang tempang kemari.”

22 ‘Hamba itu berkata, “Tuan, apa yang tuan suruh telah dilakukan tetapi
masih ada tempat lagi.”

23 ‘Tuan rumah berkata kepada hambanya, “Pergilah ke jalan-jalan raya
dan lorong-lorong di luar kota serta suruh orang datang supaya rumahku
penuh. 24Aku berkata kepadamubahawa tiada seorang pun antaramereka
yang telah dijemput itu, akanmenikmati jamuanku ini.” ’

Pengorbananmenjadi pengikut Isa
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25Orang ramai sedang mengiringi Isa apabila Dia berpaling dan berkata
kepada mereka: 26 ‘Jikalau seseorang datang kepada-Ku dan dia lebih men-
gasihi ibu bapanya, isterinya, anak-anaknya, adik-beradiknya dan dirinya,
dia tidak boleh menjadi pengikut-Ku. 27 Sesiapa yang tidak memikul salib-
nya danmengikut-Ku tidak bolehmenjadi pengikut-Ku.

28 ‘Jikalau seseorang antara kamu ingin membina sebuah menara, dia
akan terlebih dahulu duduk dan menganggarkan perbelanjaannya untuk
memastikan sama ada dia mempunyai wang yang cukup untuk menyiap-
kan pembinaan itu. 29 Jikalau dia sudahmeletakkan asas menara itu, tetapi
tidak dapat menyiapkan pembinaannya, semua orang yang melihat hal itu
akan mengejeknya. 30 “Orang ini telah memulakan pembinaan itu, tetapi
tidak dapat pula menyiapkannya.”

31 ‘Jikalauseorangrajayangmempunyai sepuluhribuorangaskarhendak
keluar berperang dengan raja lain yang membawa dua puluh ribu orang
askar untuk menyerangnya, dia akan mempertimbangkan dahulu sama
ada dia cukup kuat untuk menentang raja tersebut. 32 Kalau dia tidak
dapat berbuat demikian, dia akan memerintah utusan-utusannya untuk
bertanyakan syarat-syarat perdamaian semasa musuhnya masih jauh lagi.
33 Begitu juga sesiapa antara kamu yang tidak meninggalkan segala mi-
liknya, tidak bolehmenjadi pengikut-Ku.

34 ‘Garam itu baik tetapi jikalau menjadi tawar, bagaimanakah garam itu
dapat dimasinkan semula? 35Garam itu tidak bergunauntukmenyuburkan
tanah atau dijadikan baja kecuali dibuang sahaja. Orang yang bertelinga,
dengarlah.’

15
Domba yang hilang

1 Pada suatu hari semua pemungut cukai dan orang yang berdosa datang
mendengar Isa. 2 Orang Farisi dan guru-guru Taurat bersungut-sungut,
‘Orang ini menyambut orang berdosa danmakan bersamamereka.’

3 Isa punmengatakan ibarat ini kepadamereka. 4 ‘Jikalau seorang antara
kamumempunyai seratus ekor domba lalu kehilangan seekor, apakah yang
akan dilakukannya? Dia akan meninggalkan sembilan puluh sembilan
ekor domba di padang lalu pergi mencari domba yang hilang itu sehingga
ditemukannya. 5 Setelah dia menemukannya, dia memikul domba itu di
atas bahunya. 6 Setibanya di rumah, dia memanggil sahabat-sahabat dan
jiran tetangganya lalu berkata, “Bergembiralah dengan aku kerana aku
telah menemukan domba aku yang hilang itu.” 7 Aku berkata kepadamu
bahawabegitu jugalahkegembiraandi syurgakerana seorangyangberdosa
bertaubat lebih daripada kegembiraan ke atas sembilan puluh sembilan
orang yang benar yang tidak perlu bertaubat.

Wang yang hilang
8 ‘Atau seandainya seorang perempuan yangmempunyai sepuluh keping

wang perak kehilangan sekeping, apakah yang akan dilakukannya? Dia
akan memasang pelita lalu menyapu rumah dan mencari dengan cermat
sehinggadiamenemukannyakembali. 9Setelah itu, diamemanggil sahabat-
sahabat dan jiran tetangganya dan berkata, “Bergembiralah dengan aku
kerana aku telah menemukan sekeping wang yang hilang itu.” 10 Aku
berkata kepadamu bahawa malaikat-malaikat Allah bergembira kerana
seorang yang berdosa bertaubat.’
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Anak lelaki yang hilang
11 Isa berkata seterusnya: ‘Ada seorang yang mempunyai dua orang

anak lelaki. 12 Anak bongsu berkata kepada bapanya, “Ayah, berilah aku
sekarang bahagian harta yang akan menjadi pusakaku.” Lalu bapa itu
membahagikan hartanya kepada kedua-dua anaknya itu.

13 ‘Tidak lama kemudian, yang bongsu itu menjual hartanya dan mer-
antau ke negeri yang jauh. Di situ dia memboroskan wangnya dengan
hidup berfoya-foya. 14 Setelah dia menghabiskan kesemua wangnya, suatu
kebuluran yang teruk berlaku di negeri itu dan dia dalam keadaan serba
kekurangan. 15 Dia pergi bekerja dengan seorang penduduk negeri itu
dan disuruh menjaga babi di ladangnya. 16 Dia ingin mengisi perutnya
dengan sekam kacang yang dimakan oleh babi tetapi tiada seorang pun
yangmemberikan apa-apa kepadanya.

17 ‘Akhirnya, dia sedar dan berkata, “Semua orang gaji bapaku dapat
makan sehingga kenyang, tetapi aku ini hampir mati kelaparan! 18 Aku
hendak kembali kepada bapaku, dan aku akan berkata kepadanya: Ayah,
aku telah berbuat dosa kepada Allah dan kepada ayah. 19 Aku tidak layak
disebut sebagai anak ayah. Jadikanlah aku ini sebagai salah seorang gaji
ayah.” 20Dia pun kembali kepada bapanya.

‘Semasa diamasih jauh lagi, bapanyanampakdia. Hatinya penuhdengan
belas kasihan dan dia berlari menemuinya. Bapanya memeluk dan menci-
umnya.

21 ‘Anak itu berkata kepada bapanya, “Ayah, aku telah berbuat dosa
kepada Allah dan kepada ayah. Aku tidak layak disebut anak ayah.”

22 ‘Bapa itumenyuruh hamba-hambanya, “Segeralah ambil pakaian yang
terbaik dan pakaikanlah kepada anakku. Sarungkan sebentuk cincin di
jarinya dan pakaikan kasut pada kakinya. 23 Pilihlah dan sembelilah anak
lembu yang tambun, dan marilah kita mengadakan jamuan dan bersuka
ria; 24 kerana anakku ini telah mati dan hidup kembali; dia telah sesat dan
ditemui kembali.” Lalumerekamula bersuka ria.

25 ‘Pada masa itu anak sulung bekerja di ladang. Apabila dia pulang
ke rumah, dia terdengar bunyi muzik dan orang menari-nari. 26 Dia
memanggil seorang hamba lalu bertanya, “Apakah yang sedang berlaku
ini?” 27Hamba itu menjawab, “Adik tuan telah pulang dan bapa tuan telah
menyembelih anak lembu yang tambun kerana adik tuan pulang dengan
selamatnya.”

28 ‘Anak sulung itu sangat marah sehingga dia tidak mahu masuk ke
dalam rumah. Ayahnya keluar lalu memujuk dia. 29 Anak sulung itu
berkata, “Tengoklah, bertahun-tahun aku bekerja untuk ayah. Aku tidak
pernah melanggar perintah ayah. Tetapi ayah tidak pernah memberikan
seekor anak kambing pun kepada aku supaya aku dapat bersuka ria den-
gan sahabat-sahabatku. 30 Namun sepulangnya anak ayah ini yang telah
memboroskan harta ayah dengan perempuan-perempuan sundal, ayah
menyembelih anak lembu yang tambun untuknya!”

31 ‘Bapa itu berkata kepadanya, “Anakku, engkau ini sentiasa bersama
ayah, dan segala milik ayah ialah milikmu. 32Kita patut bersuka ria kerana
adikmu ini telah mati dan hidup kembali; dia telah sesat dan ditemui
kembali.” ’

16
Pengurus yang cerdik



Lukas 16:1 119 Lukas 16:18

1 Isa berkata kepada pengikut-pengikut-Nya: ‘Seorang kaya mempunyai
seorang pengurus untuk harta bendanya. Dia diberitahu bahawa pengurus
itu memboroskan wang tuannya. 2 Tuan itu memanggil pengurus itu lalu
berkata, “Apakah yang telah kudengar tentangmu? Serahkanlah kira-
kira yang lengkap bagi semua hartaku kerana kamu tidak boleh menjadi
pengurus lagi.”

3 ‘Pengurus itu berkata kepada dirinya, “Apakah harus aku buat? Aku
tidak kuat untuk mencangkul dan aku malu meminta sedekah. 4Aku tahu
apayangharusakubuat supayaapabila akudipecatnanti daripada jawatan
pengurus itu, aku ada ramai sahabat yang akan menerimaku ke rumah
mereka.”

5 ‘Dia pun memanggil semua orang yang berhutang kepada tuannya. Dia
berkata kepada orang yang pertama, “Berapakah hutangmu kepada tuan
aku?”

6 ‘Orang itu menjawab, “Seratus tongminyak zaitun.”
Pengurus itu berkata, “Inilah kira-kiramu. Duduk dan tulislah lima

puluh.”
7 ‘Dia berkata kepada seorang yang lain, “Berapakah hutangmu pula?”
‘Orang itu menjawab, “Seratus pikul gandum.”
‘Pengurus itu berkata, “Inilah kira-kiramu. Tulislah lapan puluh.”
8 ‘Tuan itu memuji pengurus yang tidak jujur itu kerana perbuatannya

yang cerdik. Orang duniawi lebih cerdik menguruskan pekerjaan mereka
daripada orang yang hidup dalam nur. 9 Aku berkata kepadamu supaya
menggunakan kekayaan dunia untuk mendapat sahabat bagi dirimu. Apa-
bila kekayaanmu lenyap, kamu akan disambut ke tempat kediaman yang
kekal.

10 ‘Orang yang setia dalam perkara yang kecil akan setia juga dalam
perkara yang besar; dan orang yang tidak setia dalam perkara yang kecil
tidak akan setia dalam perkara yang besar. 11 Oleh itu, jikalau kamu
tidak setia dalamkekayaandunia ini, siapakahyang akanmengamanahkan
kekayaan yang sejati kepadamu? 12 Dan jikalau kamu tidak setia dengan
milik orang lain, siapakah pula yang akan memberimu apa yang menjadi
milik kamu sendiri?

13 ‘Tiada seorang hamba yang dapat menghambakan diri kepada dua
orang tuan. Dia akan membenci seorang dan mengasihi seorang lagi
ataupun dia akan taat kepada seorang dan menghina seorang lagi. Kamu
tidak dapat bekerja untuk Allah dan untuk kekayaan.’

14 Orang Farisi yang mendengar kata-kata Isa mengejek-Nya kerana
mereka loba akan wang. 15 Isa berkata kepada mereka, ‘Kamulah orang
yang berpura-pura bertakwa di hadapan khalayak ramai, tetapi Allah
mengetahui isi hatimu. Apa yang dianggap berharga oleh manusia tidak
ada nilainya di sisi Allah.

Beberapa ajaran Isa
16 ‘Sebenarnya, hukum Taurat dan kitab segala nabi berkuatkuasa se-

hingga zaman Yahya. Semenjak itu, perkhabaran baik tentang kerajaan
Allah diberitakan, dan orang berasak-asak hendak memasukinya. 17Tetapi
lebih mudah lenyapnya langit dan bumi daripada hilangnya sepatah kata
pun hukum Taurat.

18 ‘Sesiapa yang menceraikan isterinya dan berkahwin dengan perem-
puan lain, berzina. Begitu juga dengan lelaki yang berkahwin dengan
seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya.

Orang kaya dan Lazarus



Lukas 16:19 120 Lukas 17:8

19 ‘Ada seorang kaya yang berpakaian mahal-mahal dan hidup dalam
kemewahan setiap hari. 20 Ada pula seorang peminta sedekah bernama
Lazarus yang penuh dengan pekung. Dia selalu dibawa ke muka pintu
rumah orang kaya itu. 21 Dia ingin mendapat sisa-sisa makanan yang
dibuang dari meja orang kaya itu. Anjing pula datang menjilat pekung-
pekungnya.

22 ‘Peminta sedekah itu mati danmalaikat-malaikat membawanya ke sisi
Ibrahim di syurga. Orang kaya itu pun mati lalu dikebumikan. 23 Dia
menderita di alam maut. Apabila dia memandang ke atas, dia nampak
Ibrahim jauh di sana dan Lazarus di sisinya. 24Dia berseru, “Bapa Ibrahim,
kasihanilah aku dan suruh Lazarus datang mencelupkan jarinya di dalam
airuntukmenyejukkan lidahkukeranaakusengsaradidalamnyalaapi ini.”

25 ‘Tetapi Ibrahim berkata, “Anakku, ingatlah bahawa engkau telah
menikmati kesenangan pada masa hidupmu, tetapi Lazarus mengalami
kesengsaraan. Sekarang Lazarus senang di sini tetapi engkau menderita.
26 Selain itu, terdapat satu jurang yang dalam di antara kami dengan kamu
supaya orang yanghendakmenyeberang dari sini kepada kamu tidak dapat
berbuat demikian, dan orang dari sana tidak dapat menyeberang kepada
kami.”

27 ‘Orang kaya itu berkata, “Jikalau begitu, akumemohon, ya bapa, suruh
Lazarus ke rumah ayahku 28 kerana aku mempunyai lima adik-beradik
lelaki. Biarlah Lazarus pergi memberikan amaran kepada mereka supaya
mereka tidak datang ke tempat sengsara ini.”

29 ‘Ibrahim berkata, “Mereka ada kitab Musa dan nabi-nabi. Biarlah
merekamendengar pengajaran itu.”

30 ‘Orangkaya ituberkata, “Itu tidak cukup, Bapa Ibrahim. Jikalau seorang
antara orang mati pergi kepada mereka, tentu mereka akan bertaubat
daripada dosa-dosamereka.”

31 ‘Tetapi Ibrahim berkata, “Jikalau mereka tidak mahu mendengar pen-
gajaran kitab Musa dan nabi-nabi, mereka tidak akan percaya sekalipun
seorang bangkit daripada kematian.” ’

17
Dosa, iman dan kewajipan seorang hamba

1 Isa berkata kepada pengikut-pengikut-Nya: ‘Hal yang membuat orang
melakukan dosa memang ada, tetapi malangnya bagi orang yang menye-
babkan hal-hal itu berlaku. 2 Lebih baik bagi dia jikalau sebuah batu kisar
diikat pada lehernya dan dia dibuang ke dalam laut, daripada dia menye-
babkan salah seorang yang lemahmelakukan dosa. 3Berwaspadalah!

‘Jikalau saudaramu telah berbuat salah terhadapmu, tegurlah dia dan
jikalau dia bertaubat, ampunilah dia. 4 Jikalau dia bersalah sebanyak tujuh
kali terhadapmu dalam sehari dan setiap kali dia datang kepadamu serta
berkata, “Aku bertaubat,” kamu hendaklahmengampuninya.’

5Rasul-rasul itu berkata kepada Junjungan, ‘Kuatkanlah iman kami.’
6 Junjunganmenjawab, ‘Jikalau kamumempunyai iman sebesar biji sawi,

kamu akan dapat berkata kepada pokok ara ini, “Tercabutlah akar-akarmu
dan tertanamlah kamu di laut,” dan pokok ara akanmenurut perintahmu.

7 ‘Jikalau salah seorang kamu mempunyai hamba yang membajak atau
menggembalakan domba, siapakah antara kamu akan berkata kepadanya
sewaktu dia pulang dari ladang, “Mari, lekas duduk makan?” 8 Bukankah
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kamu akan berkata kepadanya, “Hidangkan makanan dan bersedia un-
tuk melayaniku semasa aku makan. Selepas itu, barulah kamu makan”?
9 Adakah kamu mengucapkan terima kasih kepada hamba itu kerana dia
menurut perintah? 10 Begitu juga dengan kamu. Apabila kamu telah
berbuat segala yang diperintahkan kepadamu, kamu hendaklah berkata,
“Kami ini hamba yang tidak layak menerima apa-apa; kami cuma men-
jalankan kewajipan kami.” ’

Isamenyembuhkan sepuluh orang berpenyakit kusta
11Dalam perjalanan Isa ke Baitulmaqdis, Dia melalui sempadan Samaria

dan Galilea. 12 Apabila Dia memasuki sebuah kampung, sepuluh orang
berpenyakit kustadatangbertemudengan-Nya. Merekaberdiri jauh sedikit
daripada Isa 13 dan berseru kepada-Nya, ‘Ya Isa, ya Junjungan, kasihanilah
kami!’

14Apabila Isa melihat mereka, Dia berkata kepada mereka, ‘Pergilah dan
tunjukkan dirimu kepada imam-imam.’ Dalam perjalanan, mereka pun
sembuh.

15 Salah seorang daripada mereka ketika melihat dirinya sembuh, kem-
bali dan memuji Allah dengan suara yang kuat. 16Dia sujud pada kaki Isa
danmengucapkan terima kasih. Dia seorang Samaria.

17 Isa bertanya, ‘Sepuluh orang disembuhkan. Di manakah sembilan
orang lagi? 18 Tiadakah seorang pun didapati kembali untuk bersyukur
kepadaAllah kecuali orang bangsa asing ini?’ 19 Isa pun berkata kepadanya,
‘Bangunlah dan pergi. Imanmu telahmenyembuhkan kamu.’

Kedatangan kerajaan Allah
20 Terdapat beberapa orang Farisi bertanya kepada Isa bila kerajaan

Allah akan datang dan Isa menjawab, ‘Kerajaan Allah tidak datang dengan
alamat-alamat yang dapat dilihat. 21 Tiada orang akan berkata, “Lihatlah
di sini!” atau “Lihatlah di sana!” kerana kerajaan Allah sebenarnya ada di
dalam kamu.’

22Kemudian Isa berkata kepada pengikut-pengikut-Nya: ‘Masanya akan
datang apabila kamu ingin melihat salah satu hari Putera Insan, tetapi
kamu tidak dapat melihatnya. 23Orang akan berkata kepadamu, “Lihat di
situ!” atau “Lihat di sini!” Tetapi janganlah kamu pergi atau mengikutnya.
24 Seperti kilat memancar dari sebelah kaki langit ke sebelah yang lain,
demikianlah juga halnya Putera Insan pada hari-Nya kelak. 25 Tetapi
terlebih dahulu Dia akan mengalami banyak penderitaan dan Dia tidak
akan diterima oleh orang zaman ini.

26 ‘Sebagaimana yang berlaku pada zaman Nuh, demikian juga akan
berlaku pada zaman Putera Insan. 27Mereka makan dan minum. Lelaki
dan perempuan berkahwin sampai ke hari Nuh masuk ke dalam bahtera.
Lalu air bahmelanda danmembinasakanmereka semua.

28 ‘Demikian juga yang berlaku pada zaman Lut. Mereka makan dan
minum, berjual beli, bercucuk tanam dan mendirikan rumah. 29 Pada hari
Lut keluar dari Sodom, api dan belerang turun dari langit dan membi-
nasakanmereka semua.

30 ‘Begitulah keadaannya kelak pada hari Putera Insan menunjukkan
diri-Nya. 31 Pada hari itu jikalau seseorang ada di atas bumbung rumah,
janganlah dia turun untuk mengambil barang di dalam rumah. Demikian
juga janganlah orang yang ada di ladang kembali ke rumahnya. 32 Ingatlah
akan isteri Lut! 33 Sesiapa yang cuba memelihara nyawanya akan kehi-
langannya, tetapi sesiapa yang sanggup mengorbankan nyawanya akan
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menyelamatkannya. 34Akuberkata kepadamubahawapadamalam itudua
orang berbaring di atas sebuah katil. Seorang akan dibawa dan seorang
lagi akan ditinggalkan. 35 Dua orang perempuan bersama-sama mengisar
gandum. Seorang akan dibawa dan seorang lagi ditinggalkan. 36 Dua
orang lelaki bekerja di ladang. Seorang akan dibawa dan seorang lagi
ditinggalkan.’

37Mereka bertanya kepada Isa, ‘Dimanakah, ya Junjungan?’
Isa menjawab, ‘Dimana ada bangkai, di situ juga ada burung nasar.’

18
Ibarat seorang balu dan seorang hakim

1 Kemudian Isa menceritakan ibarat ini untuk mengajar mereka bahawa
mereka harus sentiasa berdoa dan tidak putus asa. 2 Isa berkata, ‘Di
dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah atau
mempedulikan sesiapa. 3Di kota itu juga ada seorang balu yang kerapkali
datang kepada hakim itu untukmenuntut keadilan terhadap lawannya.

4 ‘Sekian lama hakim itu menolak tuntutannya, tetapi akhirnya dia
berkata dalam hatinya, ‘Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak
pedulikan sesiapapun, 5 tetapi disebabkan balu ini terus mengganggu aku,
biarlah aku mengadili tuntutannya. Jika tidak, dia akan terus-menerus
datang danmengganggu aku!’

6 Junjunganmenambah, ‘Dengarlah apa yang dikatakan oleh hakim yang
tidak adil itu. 7 Tidakkah Allah akan membela umat-Nya yang berseru
kepada-Nya siang dan malam? Adakah Dia akan bertangguh untuk melak-
sanakan keadilan bagi mereka? 8 Aku berkata kepadamu bahawa Allah
akan melaksanakan keadilan bagi mereka dengan segera. Tetapi, apabila
Putera Insan datang, adakah Dia akanmenjumpai iman di bumi ini?’

Ibarat seorang Farisi dan seorang pemungut cukai
9 Isa juga menceritakan ibarat ini kepada orang yang menganggap diri

mereka sebagai orang yang benar dan menghina orang lain: 10 ‘Dua orang
masuk ke dalam rumah ibadat untuk berdoa. Seorang daripadanya orang
Farisi dan seorang lagi pemungut cukai. 11 Orang Farisi itu berdiri dan
berdoa dalam hatinya: “Ya Allah, akumengucap syukur kepada-Mu kerana
aku tidak tamak, menipu atau tidak bermoral seperti orang lain. Aku
bersyukur kepada-Mu kerana aku tidak seperti pemungut cukai ini. 12Aku
berpuasa dua kali seminggu dan mempersembahkan sepersepuluh dari-
pada semua pendapatanku.”

13 ‘Akan tetapi, pemungut cukai itu berdiri jauh sedikit, tidak berani
menengadah ke langit melainkanmenebah dada sambil berkata, “Ya Allah,
kasihanilah hamba, orang berdosa ini.”

14 ‘Aku berkata kepadamu bahawa pemungut cukai ini pulang ke rumah-
nya dengan diperkenankan Allah tetapi orang Farisi itu tidak. Sesiapa yang
meninggikan dirinya akan direndahkan, dan sesiapa yang merendahkan
dirinya akan ditinggikan.’

Isamemberkati kanak-kanak
15 Orang membawa anak mereka kepada Isa supaya Dia memberkati

mereka. Tetapi apabila pengikut-pengikut Isa melihat hal ini, mereka
menegur orang itu. 16Namun Isa memanggil anak-anak itu datang kepada-
Nya lalu Dia berkata, ‘Biarlah anak-anak ini datang kepada-Ku. Jangan-
lah melarang mereka kerana kerajaan Allah menjadi milik orang yang
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sedemikian. 17Sesungguhnya, Akuberkata kepadamubahawa sesiapayang
tidakmenyambut kerajaan Allah seperti seorang anakmenerimanya, tidak
dapat masuk ke dalam kerajaan itu.’

Seorang yang kaya
18 Seorang pemimpin bangsa Yahudi bertanya kepada Isa, ‘Ya Guru yang

baik, apakah harus aku buat untuk beroleh hidup yang kekal?’
19 Isa menjawab, ‘Mengapakah engkau mengatakan Aku ini baik? Tiada

sesiapapun yang baik kecuali Allah. 20 Engkau mengetahui hukum-hukum
Allah, iaitu: “Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan
berdusta, hormati bapa dan ibumu.” ’

21Pemimpin itu berkata, ‘Semua ini telah kuturuti sejak kecil.’
22Apabila Isamendengar ini, Diaberkatakepadanya, ‘Satuperkara sahaja

yang perlu kaulakukan. Juallah segala hartamu dan dermakan wangnya
kepada orang miskin. Engkau akan beroleh harta di syurga. Kemudian,
ikutlah Aku.’

23Tetapi apabila pemimpin itu mendengar demikian, dia menjadi sangat
sedih kerana dia seorang yang amat kaya. 24 Isa nampak kesedihannya lalu
berkata, ‘Alangkah sukar bagi orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah!
25Lebihmudah seekor untamasuk ke lubang jarum daripada seorang kaya
masuk ke dalam kerajaan Allah.’

26 Orang yang mendengar-Nya berkata, ‘Kalau begitu, siapakah yang
dapat diselamatkan?’

27 Isamenjawab, ‘Apa yangmustahil bagimanusia itu tidakmustahil bagi
Allah.’

28Petrus berkata, ‘Kami telahmeninggalkan rumah untukmengikut-Mu.’
29 Isa berkata kepada mereka, ‘Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu

bahawa sesiapa sahaja yang telah meninggalkan rumah, atau isteri, atau
adik-beradik, atau ibu bapa, atau anak-anak demi kerajaan Allah 30 akan
menerima ganjaran berkali-kali gandanya pada masa ini dan hidup yang
kekal di akhirat.’

Kali ketiga Isa berkata tentang kematian-Nya
31 Isa membawa dua belas pengikut-Nya ke suatu tempat dan berkata

kepada mereka, ‘Kita akan pergi ke Baitulmaqdis dan segala yang tersurat
dalam kitab-kitab nabi tentang Putera Insan akan berlaku di sana. 32 Dia
akan diserahkan ke tangan bangsa asing. Dia akan dicela dan dimaki serta
diludahi orang. Mereka akan menyebat Dia dan membunuh-Nya. 33 Pada
hari yang ketiga Dia akan bangkit semula.’

34 Tetapi pengikut-pengikut-Nya tidak mengerti sepatah kata pun. Mak-
sud kata-kata ini dirahsiakan daripada mereka. Mereka tidak memahami
apa yang dikatakan oleh Isa.

Isamenyembuhkan seorang pengemis yang buta
35Ketika Isa menghampiri kota Yerikho, ada seorang buta yang duduk di

tepi jalan meminta sedekah. 36Apabila dia mendengar bunyi orang ramai
lalu, dia bertanya, ‘Apakah yang sedang berlaku?’ 37 Orang memberitahu
dia bahawa Isa, orang Nasaret, sedang lalu.

38Dia pun berseru, ‘Isa, Anak Daud, kasihanilah aku!’
39 Orang yang di hadapannya memarahinya dan menyuruh dia diam,

tetapi dia berseru dengan lebih kuat, ‘Ya Anak Daud, kasihanilah aku!’
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40 Isa berhenti dan menyuruh orang membawa dia kepada-Nya. Apabila
dia mendekati Isa, Isa bertanya, 41 ‘Apakah yang engkau hendak Aku buat
bagimu?’
Dia berkata, ‘Junjungan, akumahumelihat kembali.’
42 Isa berkata kepadanya, ‘Terimalah penglihatanmu kembali, imanmu

telah menyembuhkanmu.’ 43 Seketika itu juga, dia dapat melihat lalu
dia mengikut Isa sambil memuji Allah. Semua orang yang menyaksikan
kejadian ini memuji Allah.

19
Isa dengan Zakheus

1 Isa meneruskan perjalanan ke Yerikho dan melalui kota itu. 2Di situ ada
seorang yang bernama Zakheus. Dia ketua pemungut cukai dan sangat
kaya. 3 Dia cuba hendak melihat siapa Isa itu, tetapi tidak dapat berbuat
demikian kerana orang terlalu ramai dan dia pendek orangnya. 4Dia pun
berlari mendahului mereka lalu memanjat pokok ara untuk melihat Isa
yang akanmelalui jalan itu.

5 Apabila Isa sampai ke tempat itu, Dia mendongak ke atas lalu berkata
kepadanya, ‘Zakheus, turunlah dengan segera kerana pada hari ini Aku
harus menumpang di rumahmu.’ 6 Zakheus turun dengan segera dan
menyambut Isa dengan sukacitanya.

7 Semua orang yang melihat hal ini bersungut-sungut, ‘Dia hendak
menumpang di rumah orang yang berdosa pula!’

8 Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Junjungan, ‘Tuan, sekarang
ini juga aku hendak memberikan separuh hartaku kepada orang miskin,
dan jikalau aku telah menipu sesiapa, aku akan membayarnya kembali
empat kali ganda.’

9 Isa berkata kepadanya, ‘Pada hari ini juga penyelamatan telah datang
kepada seluruh keluarga kamu kerana kamu juga seorang keturunan
Ibrahim. 10Putera Insan datang untuk mencari dan menyelamatkan orang
yang sesat.’

Ibarat tentang kepinganwang emas
11 Isa menceritakan sebuah ibarat kepada mereka yang mendengar-Nya.

Dia kini telah hampir tiba ke Baitulmaqdis danmerekamenyangka bahawa
kerajaan Allah akan menjadi nyata tidak lama lagi. 12 Jadi, Isa berkata:
‘Seorang bangsawan telah berangkat ke negeri jauh untuk dilantikmenjadi
raja dan akan kembali. 13 Terlebih dahulu dia memanggil sepuluh orang
hambanya, lalu memberi masing-masing sekeping wang emas dan berkata
kepadamereka, “Uruskanlah wang ini sehingga aku pulang.”

14 ‘Tetapi rakyat negeri itu membencinya dan menyuruh utusan-utusan
untukmemberitahunya, “Kami tidakmahu orang ini menjadi raja kami.”

15 ‘Setelah dia menjadi raja, dia kembali dan memerintah hamba-hamba
yang telah diberi wang emas datang menghadapnya dengan segera. Dia
inginmengetahui jumlah keuntungan dalam perniagaanmasing-masing.

16 ‘Yang pertama menghadap dan berkata, “Tuan, sekeping wang emas
tuan itu telahmenjadi sepuluh kali lebih banyak.”

17 ‘Tuan itu berkata kepadanya, “Bagus sekali, hamba yang baik. Oleh
sebab engkau telah setia dalam perkara kecil ini, aku akan menjadikan
engkau penguasa sepuluh buah kota.”

18 ‘Yang keduamenghadap dan berkata, “Tuan, sekeping wang emas tuan
itu telahmenjadi lima kali lebih banyak.”
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19 ‘Tuan itu berkata kepadanya, “Engkau akan menjadi penguasa lima
buah kota.”

20 ‘Seorang hamba lagi menghadap dan berkata, “Tuan inilah wang emas
tuan yang telah aku simpan di dalam sehelai kain. 21Aku takut akan tuan
kerana tuan seorang yang keras hati. Tuan mengambil apa yang bukan
milik tuan, danmenuai apa yang tidak tuan taburkan.”

22 ‘Tuan itu berkata, “Hamba yang tidak berguna! Aku akanmenghukum
engkaumengikut kata-katamu sendiri. Engkaumengetahui aku ini seorang
yang keras hati, mengambil barang yang bukan milikku dan menuai apa
yang tidak aku taburkan. 23 Jadi, mengapakah engkau tidak memasukkan
wang itu ke dalam tabung? Kemudian, setelah aku kembali, dapatlah aku
ambil wang itu dengan faedahnya.”

24 ‘Lalu tuan itu berkata kepada orang yang berdiri di situ, “Ambillah
keping wang itu daripadanya dan berikannya kepada orang yang ada
sepuluh keping wang emas itu.”

25 ‘Merekapunberkata kepadanya, “Tuan, dia sudahada sepuluhkeping.”
26 ‘Tuan itu berkata, “Orang yang sedia ada akan diberi lebih banyak,

dan orang yang tidak mempunyai sesuatu akan diambil barang yang ada
padanya. 27 Sekarang, bawalah ke mari seteru-seteruku yang tidak mahu
akumenjadi raja mereka. Bunuhlahmereka di hadapanku.” ’

Isamasuk ke Baitulmaqdis
28 Setelah Isa berkata demikian, Dia pun berjalan mendahului mereka

menuju ke Baitulmaqdis. 29 Apabila Dia mendekati Baitfagi dan Baitani
di Bukit Zaitun, Dia menyuruh dua orang pengikut-Nya dengan berkata
kepada mereka, 30 ‘Pergilah ke kampung di hadapan itu. Apabila kamu
masuk ke kampung itu, kamu akan mendapati seekor anak keldai yang
tertambat. Anak keldai itu belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan
keldai itudanbawakemari. 31 Jikalauadaorangbertanyakepadamu, “Men-
gapakah kamu melepaskan keldai?” kamu hendaklah berkata kepadanya,
“Junjunganmemerlukannya.” ’

32 Kedua-dua pengikut itu pun pergi dan mendapati sebagaimana yang
telah dikatakan Isa kepada mereka. 33 Ketika mereka melepaskan anak
keldai itu, tuan anak keldai itu berkata kepadamereka, ‘Mengapakah kamu
melepaskan anak keldai ini?’

34Pengikut-pengikut itu menjawab, ‘Junjunganmemerlukannya.’
35Lalu mereka membawanya kepada Isa. Kemudian, mereka mengham-

parkan jubahmereka di atas anak keldai itu danmenolong Isa naik ke atas-
nya. 36Ketika Isamenunggang keldai itu, orang ramai punmembentangkan
jubahmereka di jalan.

37 Apabila Dia menghampiri jalan yang turun dari Bukit Zaitun, semua
pengikut-Nya mula bersukacita dan memuji Allah dengan suara yang kuat
kerana semuamukjizat yang telah disaksikan olehmereka:

38 ‘Diberkatilah Raja yang datang
dengan nama Tuhan!’

‘Kesejahteraan di syurga
dan kemuliaan di tempat yangmaha tinggi!’

39 Antara orang ramai itu ada beberapa orang Farisi yang berkata kepada
Isa, ‘Tuan Guru, suruh pengikut-pengikut-Mu diam.’
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40 Isa menjawab, ‘Aku berkata kepadamu bahawa jikalau mereka diam,
batu-batu pula akan bersorak.’

Tangisan Isa bagi Baitulmaqdis
41 Ketika Isa menghampiri Baitulmaqdis dan melihat kota itu, Dia pun

menangisinya, 42 lalu berkata, ‘Kalaulah kiranya pada hari ini engkau
mengetahui perkara-perkara yang dapat membawa sejahtera kepadamu!
Tetapi sekarang semuanya dirahsiakan daripadamu. 43 Masanya akan
datang apabila musuh-musuhmu akan mengelilingimu dengan sekatan,
mengepung dan mengasakmu dari semua arah. 44 Mereka akan membi-
nasakanmu dan semua pendudukmu. Mereka tidak akan meninggalkan
seketul batu pun di tempatnya kerana kamu tidak mengetahui masanya
Allah datang kepadamu.’

Isa pergi ke rumah ibadat
45 Isa masuk ke dalam rumah ibadat lalu mengusir semua pedagang

di situ. 46 Dia berkata kepada mereka, ‘Telah tersurat, “Rumah-Ku akan
dipanggil rumah doa”; tetapi kamu telah menjadikannya “sarang pencuri.”
’

47 Setiap hari Isa mengajar di dalam rumah ibadat. Ketua-ketua
imam, guru-guru Taurat dan para pemimpin mereka mencari jalan untuk
membunuh-Nya 48 tetapi mereka tidak dapat berbuat demikian kerana
orang ramai terus-menerus datangmendengar Isa danmereka tidakmahu
terlepas sepatah kata Isa pun.

20
Kekuasaan Isa dipersoalkan

1 Pada suatu hari ketika Isa mengajar orang ramai di dalam rumah ibadat
dan memberitakan perkhabaran yang baik, ketua-ketua imam, guru-guru
Taurat dan para tua-tua datang kepada Isa. 2Mereka berkata kepada-Nya,
‘Katakanlah kepada kami atas kuasa siapakah Engkau laksanakan segala
perkara ini. Siapakah yangmemberikan kuasa ini kepada-Mu?’

3 Isa menjawab, ‘Aku juga hendak bertanya kepadamu suatu perkara.
Katakanlah kepada-Ku 4 pengimadan Yahya itu datang daripada siapa,
syurga ataumanusia?’

5 Mereka berbincang sesama sendiri, ‘Jikalau kita katakan, “Daripada
syurga,”Diaakanberkata, “Jikalaubegitu,mengapakahkamu tidakpercaya
kepadanya?” 6Sebaliknya, jikalau kita katakan, “Daripadamanusia,” orang
ramai sudah tentu akan merejam kita kerana mereka yakin bahawa Yahya
itu seorang nabi.’

7 Mereka pun menjawab kepada Isa bahawa mereka tidak mengetahui
dari mana asalnya pengimadan Yahya itu.

8Oleh itu, Isa pun berkata kepadamereka, ‘Aku juga tidak akanmember-
itahu kamu atas kuasa siapa Akumelakukan segala perkara ini.’

Ibarat tentang penyewa ladang
9 Kemudian Isa menceritakan ibarat ini kepada orang ramai: ‘Seorang

menanami ladang anggur. Dia menyewakan ladang itu kepada beberapa
orang petani lalu berangkat ke negeri lain dan tinggal beberapa lama di
situ. 10 Pada musim buah-buahan dia menyuruh seorang hamba pergi
kepada petani-petani itu untukmenerima hasil buah-buahan bahagiannya
daripada mereka tetapi petani-petani itu memukul hamba tersebut lalu
mengusirnya balik dengan tangan kosong. 11Pemilik ladang itu menyuruh
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seorang hamba yang lain pula. Tetapi petani-petani itu memukulnya,
mencercanya dan mengusirnya dengan tangan kosong juga. 12 Pemilik
ladang itu menyuruh hamba yang ketiga. Tetapi petani-petani itu menced-
erakannya lalu mengusirnya.

13 ‘Pemilik ladang itu berkata, “Apakah yang hendak kubuat? Baik
kusuruh puteraku yang kukasihi. Tentu petani-petani itu akan menghor-
matinya.”

14 ‘Tetapi apabila petani-petani itu melihatnya, mereka berbincang
sesama sendiri, “Inilah warisnya. Marilah kita bunuh dia supaya ladang
ini menjadi hak kita.” 15Mereka pun mengusirnya keluar dari ladang lalu
membunuhnya.’
Isa bertanya, ‘Apakah yang akan dilakukan oleh pemilik ladang terhadap

petani-petani tersebut? 16 Sudah tentu dia akan datang dan membunuh
petani-petani itu lalu menyewakan ladang anggur itu kepada orang lain
pula.’
Setelah orang ramai itu mendengar ibarat ini, mereka berkata, ‘Semoga

tidak begitu!’
17 Tetapi Isa memandang mereka dan bertanya, ‘Kalau begitu, apakah

maksud ayat yang tersurat ini:

‘ “Batu yang dibuang oleh pembina
telahmenjadi batu penjuru?”

18 ‘Sesiapa yang jatuh pada batu itu akan hancur luluh, dan sesiapa yang
ditimpa batu itu akan remuk-redam.’

Pertanyaan tentang pembayaran cukai
19 Guru-guru Taurat dan ketua-ketua imam mencari jalan hendak

menangkap Isa ketika itu juga kerana mereka mengetahui Isa telah menu-
jukan ibarat itu terhadapmereka. Tetapi mereka takut akan orang ramai.

20Merekamenunggupeluang. Lalumerekamengutusbeberapaorang su-
paya berpura-pura ikhlas untukmemerangkap Isa denganmengemukakan
pertanyaan tertentu supaya mereka dapat menyerahkan Isa ke dalam
kawalan dan bidang penghakiman gabenor. 21Mereka bertanya kepada Isa,
‘Tuan Guru, kami mengetahui apa yang Tuan Guru katakan dan ajarkan
itu betul. Kami juga mengetahui Tuan Guru tidak pilih kasih kepada
seseorang tetapi dengan ikhlas mengajarkan jalan Allah. 22 Beritahulah
kami, mengikut Taurat patutkah kamimembayar cukai kepada Kaisar?’

23 Isa mengetahui niat muslihat mereka lalu berkata, 24 ‘Tunjukkanlah
Aku sekepingmata wang. Gambar dan nama siapakah ini?’

25Merekamenjawab, ‘Gambar dan nama Kaisar.’
Isa berkata kepada mereka, ‘Kalau begitu, berikan milik Kaisar kepada

Kaisar, danmilik Allah kepada Allah.’
26Oleh yang demikian, mereka tidak dapatmemerangkap Isa di hadapan

orang ramai itu. Mereka diam sahaja kerana kagum akan jawapan-Nya.

Pertanyaan tentang kebangkitan daripadamaut
27 Beberapa orang Saduki, iaitu orang yang menafikan hal kebangkitan

orangmati, datang bertanya kepada Isa, 28 ‘TuanGuru,Musa telahmemberi
kita hukum berikut. Jikalau seseorang lelaki meninggal tanpa mempunyai
anak, adik lelakinya harus beristerikan balu itu untuk mendapatkan anak
bagi si abang yang telah meninggal itu. 29 Ada tujuh orang adik-beradik
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lelaki. Yang pertama mati tanpa mempunyai anak. 30 Yang kedua beris-
terikan balunya, 31 kemudian yang ketiga dan seterusnya kepada semua
yang lain –mereka semuameninggal tanpa mempunyai anak. 32Akhirnya,
perempuan itu pun meninggal. 33 Pada hari kebangkitan orang mati kelak,
perempuan itu menjadi isteri siapa kerana ketujuh-tujuh adik-beradik itu
telah beristerikannya.’

34 Isamenjawab, ‘Lelaki dan perempuan yang hidup sekarang ini berkah-
win 35 tetapimereka yang layakdibangkitkandaripada kematiandanhidup
pada zaman yang akan datang tidak berkahwin. 36 Mereka itu seperti
malaikat dan tidak boleh mati lagi. Mereka menjadi anak Allah kerana
mereka telah dibangkitkan daripada kematian. 37Musa telah menjelaskan
bahawaorangmati akandibangkitkan. Dalamkisahbelukaryangbernyala,
Allah disebut sebagai Tuhan yang disembah oleh Ibrahim, Ishak dan Yakub.
38 Allah bukannya Tuhan bagi orang mati tetapi bagi orang yang hidup.
Mereka itu semua hidup pada Allah.’

39 Beberapa orang ahli Taurat berkata, ‘Tuan Guru, betul jawapan-Mu.’
40Mereka tidak berani bertanya kepada Isa apa-apa lagi.

Pertanyaan tentang al-Masih
41 Isa berkata kepadamereka, ‘Bagaimanadikatakanbahawa al-Masih itu

anak Daud 42 sedangkan Daud sendiri berkata dalam kitab Zabur:

‘ “Tuhan berfirman kepada Junjunganku:
‘Duduklah di sebelah kanan-Ku

43 sehingga Akumenjadikanmusuh-Mu
alas kaki-Mu.’ ”

44 ‘Jikalau Daud menyebut Dia “Junjungan,” bagaimanakah pula Dia anak
Daud?’

45 Di hadapan orang ramai itu Isa berkata kepada pengikut-pengikut-
Nya, 46 ‘Berhati-hatilah dengan guru-guru Taurat yang suka berjalan-jalan
berjubah labuh, suka dihormati di tempat orang ramai, sukamendapatkan
tempat terbaik di saumaah dan terhormat di majlis makan. 47 Mereka
memperdaya balu dan merampas harta mereka tetapi kemudian berpura-
pura berdoa dengan panjangnya! Mereka akan menerima hukuman yang
paling berat.’

21
Persembahan seorang balu

1 Isa memandang di sekeliling lalu nampak orang kaya memasukkan wang
persembahan mereka ke dalam peti persembahan di rumah ibadat. 2 Dia
nampak juga seorang balu yang sangat miskin memasukkan dua keping
wang tembaga. 3 Lalu Isa berkata, ‘Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu
bahawa balu yang miskin ini telah memasukkan lebih banyak daripada
semua yang lain, 4 kerana yang lain memasukkan persembahan daripada
kemewahanmasing-masing tetapi perempuan iniwalaupun sangatmiskin,
telahmemasukkan seluruh nafkahnya.’

Robohnya rumah ibadat
5Beberapa orang berkata-kata tentang rumah ibadat yang dihiasi dengan

batu-batu permata yang indah serta barang-barang yang dipersembahkan
kepada Allah. 6 Isa pun berkata, ‘Akan tiba masanya apabila semua yang
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kamu lihat ini akan dirobohkan dan tiada satu batu pun akan tinggal
tersusun pada tempatnya.’

Kesusahan dan penganiayaan
7 Mereka bertanya kepada Isa, ‘Tuan Guru, bilakah semua perkara ini

akan terjadi? Apakah alamat-alamatnya bahawamasanya sudah tiba?’
8 Isa berkata, ‘Berjaga-jagalah supaya kamu tidak terpedaya oleh orang.

Ramai orang akan datang dengan nama-Ku dan berkata, “Akulah dia,” dan
“Masanya sudah tiba.” Janganlah kamu ikut mereka. 9 Apabila kamu
mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu ke-
takutan. Peristiwa-peristiwa ini akan berlaku terlebih dahulu tetapi ini
tidaklah bererti bahawa akhir zaman telah sampai.’

10Kemudian Isa berkata kepadamereka, ‘Bangsa akan berperang dengan
bangsa dan kerajaan dengan kerajaan; 11 gempa bumi dan kebuluran serta
wabak yang dahsyat akan terjadi di beberapa tempat. Perkara-perkara
dahsyat dan alamat-alamat yang hebat akan kelihatan di langit.

12 ‘Tetapi sebelum segala perkara yang disebut ini berlaku, kamu akan
ditawan dan dianiayai. Kamu akan didakwa di majlis saumaah-saumaah
dan dipenjarakan. Kamu akan didakwa di hadapan raja-raja dan gabenor-
gabenor kerana nama-Ku. 13 Inilah peluang bagimu untuk memberitakan
perkhabaran baik. 14 Jadi, teguhkanlah hatimu supaya tidak bimbang
bagaimana hendak membela diri 15 kerana Aku akan memberimu kata-
kata dan kebijaksanaan yang tidak dapat dinafikan oleh seorang pun
daripada musuh-musuhmu. 16 Kamu akan dikhianati oleh ibu bapamu,
adik-beradikmu, sanak saudaramu dan sahabat handaimu. Mereka akan
membunuh beberapa orang di antara kamu 17 dan kamu akan dibenci
oleh semua kerana-Ku. 18 Tetapi sehelai rambutmu pun tidak akan hilang.
19Bertahanlah, keteguhan hatimu akanmenyelamatkan kamu.

Isamemperkatakan keruntuhan Baitulmaqdis
20 ‘Apabila kamu melihat kota Baitulmaqdis terkepung oleh tentera-

tentera, ketahuilah kamu bahawa kebinasaannya telah hampir. 21 Pada
masa itumereka yang berada di jajahanYudeahendaklahmelarikandiri ke
gunung; mereka yang ada di dalam kota hendaklah meninggalkannya dan
mereka yang ada di luar kota janganlah masuk ke kota itu. 22 Inilah hari-
hari hukuman apabila segala perkara yang tersurat dalam Kitab Suci akan
terjadi. 23 Malangnya bagi perempuan yang mengandung atau ibu yang
menyusui anak pada masa itu! Kesengsaraan yang teruk akan melanda
bumi dan kemurkaan akan menimpa bangsa ini. 24Mereka akan dibunuh
denganpedangdan adapula yang akandibawakenegeri lain sebagai orang
tawanan. Kota Baitulmaqdis akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa asing
sehingga tamat tempoh yang ditetapkan untukmereka.

Kedatangan Putera Insan
25 ‘Alamat akan kelihatan pada matahari, bulan dan bintang-bintang. Di

muka bumi ini semua bangsa kelak sengsara dan bingung akan deru serta
gelora lautan. 26 Sementara menantikan apa yang akan datang ke muka
bumi,manusia akan jatuhpengsankerana takut danbimbang terhadapapa
yang akan terjadi di dunia. Cakerawala di angkasa lepas akan terpesong
daripada peredarannya. 27 Lalu mereka akan melihat Putera Insan datang
dikelilingi awan dengan kekuasaan dan kemuliaan yang besar. 28 Apabila
segala perkara ini mula terjadi, teguhkanlah hatimu dan angkat kepalamu
keranamasa penyelamatanmu telah hampir tiba.’



Lukas 21:29 130 Lukas 22:13

29 Isa menceritakan suatu ibarat kepada mereka: ‘Tengoklah pokok ara
dan segala pokok kayu yang lain! 30Apabila pokok itu penuh menguntum,
kamu tahu bahawa musim panas hampir tiba. 31 Demikian juga apabila
kamumelihat segala perkara ini terjadi, ketahuilah bahawa kerajaan Allah
hampir tiba.

32 ‘Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu bahawa sebelum orang zaman
ini mati, segala perkara itu akan terjadi. 33 Langit dan bumi akan lenyap,
tetapi firman-Ku berkekalan.

Perlunya berjaga-jaga
34 ‘Berjaga-jagalah! Janganlah leka dengan kesia-siaan dan kemabukan

serta kekhuatiran terhadap kehidupanduniawi sehingga kamu tidak berse-
diamenghadapi hari itu yang datang dengan tidak disangka-sangka. 35Hari
itu akan datang seperti perangkap bagi semua manusia di seluruh muka
bumi ini. 36Kamuhendaklahsentiasaberjaga-jagadanberdoasupayakamu
diteguhkan untuk menghadapi segala perkara yang akan terjadi itu lalu
dapat berdiri di hadirat Putera Insan.’

37 Pada siang hari Isa mengajar di dalam rumah ibadat. Pada waktu
malam Dia keluar dari kota itu dan bermalam di udara lapang di Bukit
Zaitun. 38 Pada pagi-pagi lagi orang ramai pergi ke rumah ibadat untuk
mendengar Dia.

22
Komplotmenentang Isa

1PerayaanRoti TidakBeragi, iaitu perayaan Paska telahmenjelang. 2Ketua-
ketua imam dan guru-guru Taurat sedang mencari jalan untuk mem-
bunuh Isa secara diam-diam kerana mereka takut akan orang ramai itu.
3Kemudian, Iblis memasuki Yudas Iskariot, salah seorang daripada dua be-
las pengikut Isa. 4Lalu Yudas pergi kepada ketua-ketua imamdanpengawal
rumah ibadat untuk membincangkan bagaimana dia dapat menyerahkan
Isa kepada mereka. 5 Mereka gembira lalu berjanji memberikan wang
kepadanya. 6Yudaspunbersetuju laludiamencari peluangyangbaikuntuk
menyerahkan Isa kepadamereka tanpa diketahui orang ramai.

Isa bersedia untukmakan jamuan Paska
7 Tibalah Perayaan Roti Tidak Beragi. Pada hari itu domba korban

harus disembelih untuk jamuan Paska. 8 Isa menyuruh Petrus dan Yahya,
‘Pergilah sediakan jamuan Paska untuk kita.’

9 Mereka bertanya kepada Isa, ‘Di manakah Engkau hendak kami sedi-
akan jamuan itu?’

10 Isa menjawab, ‘Setibanya kamu ke dalam kota itu, seorang lelaki yang
menjunjung sebuah buyung air akan bertemu dengan kamu. Ikutlah dia ke
rumah yang dimasukinya 11 lalu berkatalah kepada tuan rumah itu, “Guru
menyuruh kami bertanya: Di manakah bilik tempat Aku hendak makan
jamuan Paska bersama pengikut-pengikut-Ku?” 12 Tuan rumah itu akan
menunjukkan kepadamu sebuah bilik besar yang lengkap dengan perabot
di tingkat atas. Di situlah kamu sediakan jamuan Paska.’

13 Mereka pergi ke kota dan mendapati semua seperti yang telah
dikatakan oleh Isa, lalu merekamenyediakan jamuan Paska.

Perjamuan Tuhan
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14Apabila tiba masanya, Isa pun duduk bersama pengikut-pengikut yang
dua belas itu. 15 Lalu Isa berkata kepada mereka, ‘Sebenarnya, Aku telah
lama ingin sekali makan jamuan Paska ini bersama kamu sebelum Aku
menderita. 16 Aku berkata kepadamu bahawa Aku tidak akan makan ja-
muan ini lagi sehinggamaksudsebenarPaskadinyatakandidalamkerajaan
Allah.’

17 Setelah itu, Isa mengambil sebiji cawan minuman. Dia mengucap
syukur lalu berkata, ‘Ambillah cawan ini dan bahagikan minumannya
antara kamu. 18Aku berkata kepadamu bahawamulai sekarang, Aku tidak
akanminum air buah anggur lagi sehingga kerajaan Allah datang.’

19 Lalu Isa mengambil roti kemudian mengucap syukur kepada Allah.
Setelah itu Dia memecah-mecahkan roti itu lalu memberikannya kepada
pengikut-pengikut-Nya, sambil berkata, ‘Inilah tubuh-Ku yang diberikan
untukmu. Berbuatlah sedemikian demimengingati-Ku.’

20 Begitu juga setelah makan, Dia mengambil cawan minuman dan
berkata, ‘Cawan ini ialah perjanjian baru yang dimateraikan dengandarah-
Ku yang dicurahkan untukmu. 21 Tengoklah! Orang yang mengkhianati
Aku ada bersama-sama di meja ini. 22 Putera Insan akan mati seperti yang
ditetapkan, tetapi malangnya orang yang mengkhianati-Nya!’ 23 Mereka
mula bertanya-tanya sesama sendiri siapakah di antara mereka yang akan
berbuat demikian.

Perselisihan tentang kebesaran
24 Satu perselisihan timbul di kalangan pengikut itu tentang siapa an-

tara mereka yang dianggap terbesar. 25 Isa berkata kepada mereka, ‘Di
dunia raja-raja berkuasa atas rakyat mereka, dan golongan pemerintah
digelar pembawa kebajikan kepada rakyat. 26 Tetapi kamu tidak sama
seperti mereka. Orang yang terbesar antara kamu hendaklah menjadi
seperti yang terkecil, dan ketua harus menjadi seperti hamba. 27 Siapakah
yang lebih besar – orang yang duduk makan atau hamba yang melayan?
Bukankah orang yang duduk makan itu? Tetapi Aku ini antara kamu
sebagai yangmelayan. 28KamubersamaAkudalam segala penderitaan-Ku.
29Aku memberikan hak kepadamu untuk memerintah sebagaimana Bapa-
Ku telahmemberikan hak itu kepada-Ku. 30Kamu akanmakan danminum
di meja-Ku dalam kerajaan-Ku dan kamu akan duduk di atas takhta untuk
menghakimi dua belas suku Israel.

Ramalan Isa tentang penyangkalan Petrus
31 ‘Simon, Simon, dengarlah! Iblis telah meminta izin untuk menguji

kamu semua seperti petanimemisahkan gandumdaripada sekam. 32Tetapi
Aku telah berdoa untukmu supaya imanmu tidak goyah. Apabila kamu
kembali kepada-Ku, kuatkanlah saudara-saudaramu.’

33Petrus berkata kepada Isa, ‘Junjungan, hamba sedia ke penjara dengan-
Mu danmati bersama-sama.’

34 Isa menjawab, ‘Aku berkata kepadamu, Petrus, ayam tidak akan
berkokok pada hari ini sehingga kamu berkata bahawa kamu tidak
mengenal-Ku sebanyak tiga kali.’

Dompet, beg dan pedang
35 Isa berkata kepada mereka, ‘Ketika Aku mengutus kamu keluar tanpa

dompet atau beg atau kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa?’
Merekamenjawab, ‘Satu pun tidak.’
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36 Isa berkata lagi, ‘Tetapi sekarang, orang yang mempunyai dompet
atau beg hendaklah membawa barang-barang tersebut. Orang yang tidak
berpedang hendaklah menjual bajunya untuk membeli sebilah. 37 Aku
berkata kepadamu bahawa apa yang tersurat ini akan berlaku pada diri-
Ku: “Dia tergolong bersama dengan penjahat.” Ini kerana apa yang tersurat
tentang Aku akan berlaku.’

38 Pengikut-pengikut itu berkata, ‘Tengoklah Junjungan, di sini ada dua
bilah pedang!’
Isa berkata, ‘Cukuplah!’
Isa berdoa

39 Isa meninggalkan tempat itu lalu pergi ke Bukit Zaitun seperti
kebiasaan-Nya. Pengikut-pengikut-Nya pergi bersama Dia. 40 Sesampainya
ke tempat itu, Dia berkata kepada mereka, ‘Berdoalah kamu supaya kamu
tidak tergoda.’ 41 Isa pergi jauh sedikit daripada mereka, iaitu sepelem-
par batu jauhnya lalu berlutut untuk berdoa. 42 ‘Ya Bapa, jikalau berke-
nan kepada-Mu, jauhkanlah kiranya cawan penderitaan ini daripada-
Ku. Tetapi bukannya kehendak-Ku melainkan kehendak-Mu yang dilak-
sanakan.’ 43Malaikat dari syurga datang dan menguatkan-Nya. 44 Dalam
kesengsaraan Dia berdoa, peluh-Nya seperti darahmenitik ke tanah.

45 Isa bangun daripada berdoa, dan balik kepada pengikut-pengikut-Nya.
Didapati-Nya mereka tertidur kerana sangat sedih. 46 Dia berkata kepada
mereka, ‘Mengapakah kamu tidur? Bangunlah dan berdoa supaya kamu
tidak tergoda.’

Isa ditangkap
47 Ketika Isa masih berkata-kata, sekumpulan orang datang. Yudas,

salah seorang daripada dua belas pengikut-Nya memimpin mereka. Dia
menghampiri Isa untuk mencium-Nya. 48 Isa berkata kepadanya, ‘Yudas,
adakah dengan ciuman engkaumengkhianati Putera Insan?’

49 Apabila pengikut-pengikut Isa melihat apa yang akan terjadi, mereka
bertanya kepada Isa, ‘Junjungan, haruskah kami serang mereka dengan
pedang kami?’ 50 Salah seorang daripada mereka menyerang hamba imam
agung danmemutuskan telinga kanannya.

51 Tetapi Isa berkata, ‘Biarkanlah mereka.’ Lalu Isa menyentuh telinga
orang itu danmenyembuhkannya.

52Kemudian Isaberkatakepadaketua-ketua imam, ketua-ketuapengawal
rumah ibadat dan tua-tua yang telah datang untuk menangkap-Nya, ‘Per-
lukah kamu datang dengan pedang dan belantan untuk menangkap Aku
seolah-olah Aku ini seorang penyamun? 53 Semasa Aku bersama kamu
setiaphari di dalamrumah ibadat, kamu tidakberani pulamenangkapAku.
Tetapi inilahmasa kamu danmasa kuasa kegelapan.’

Petrusmenyangkal Isa
54 Setelah menangkap Isa, mereka membawa Dia ke rumah imam agung.

Petrus punmengikut dari jauh. 55Merekamemasang api unggun di tengah-
tengah halaman rumah itu lalu duduk di sekeliling. Petrus juga duduk
antaramereka. 56Apabila seoranghambaperempuanmelihatPetrusduduk
berdekatan dengan api unggun, dia memandang kepadanya dan berkata,
‘Orang ini juga bersama Dia.’

57 Tetapi Petrus menyangkal katanya, ‘Perempuan, aku tidak mengenal
Dia!’

58 Sejurus selepas itu, seorang lain pula melihat Petrus lalu berkata, ‘Ya,
engkau salah seorang daripadamereka itu.’
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Tetapi Petrus menjawab, ‘Bukan, aku bukan!’ 59 Kira-kira sejam kemu-
dian, seorang lain pula berkeras mengatakan, ‘Tentulah orang ini juga
bersama Dia kerana dia juga seorang Galilea.’

60 Tetapi Petrus berkata, ‘Aku tidak memahami apa yang kaukatakan.’
Pada ketika itu juga, sedang Petrus berkata-kata, ayam berkokok.
61 Junjungan berpaling dan memandang kepada Petrus lalu Petrus pun
teringat akan apa yang dikatakan Junjungan kepadanya bahawa, ‘Sebelum
ayam berkokok pada hari ini, engkau akan menyangkal Aku sebanyak tiga
kali.’ 62Petrus pun keluar lalu menangis dengan sangat kesalnya.

Isa diejek dan dipukul
63 Orang yang mengawal Isa mengejek-ngejek dan memukul Dia.

64 Mereka menutupi mata Isa dan bertanya, ‘Siapakah yang memukul
Engkau? Buatlah nubuat!’ 65Merekamengatakan banyak lagi perkara yang
menghina kepada-Nya.

Isa di hadapanMajlis Agama
66 Pada pagi hari, tua-tua masyarakat, ketua-ketua imam dan guru-guru

Taurat bermesyuarat, dan Isa dibawa ke hadapan Majlis Agama. Mereka
berkata, 67 ‘Jikalau Engkau al-Masih, katakanlah kepada kami.’
Isa berkata kepada mereka, ‘Jikalau Aku mengatakan kepadamu, kamu

tidak percaya juga. 68Dan jikalau Aku bertanya kepadamu, kamu juga tidak
menjawab. 69 Tetapi mulai sekarang, Putera Insan akan duduk di sebelah
kanan Allah YangMaha Kuasa.’

70Mereka semua bertanya, ‘Kalau begitu, Engkaulah Putera Allah?’
Isa berkata kepadamereka, ‘Benarlah katamu.’
71Merekaberkata, ‘Apaperlunya saksi lagi? Kita sendiri telahmendengar

apa yang dikatakan-Nya!’

23
Isa di hadapan Pilatus

1 Semua anggota Majlis Agama bangun lalu membawa Isa menghadap
Pilatus. 2 Mereka mula menuduh Dia, ‘Kami telah mendapati orang ini
menyesatkanbangsakami,menghasut orang supaya tidakmembayar cukai
kepada Kaisar danmengaku diri-Nya al-Masih, seorang raja!’

3 Pilatus bertanya kepada Isa, ‘Engkaukah raja orang Yahudi?’ Isa men-
jawab, ‘Begitulah seperti katamu.’

4Pilatusberkatakepadaketua-ketua imamdanorangramai itu, ‘Aku tidak
mendapati-Nya bersalah.’

5 Tetapi mereka semakin mendesak, ‘Dia menghasut orang di seluruh
Yudea supaya memberontak dengan ajaran-Nya. Dia memulakannya di
Galilea dan sekarang telah sampai ke tempat ini.’

Isa di hadapanHerodes
6 Setelah Pilatus mendengar hal ini, dia bertanya sama ada Isa seorang

Galilea. 7Ketika Pilatus mengetahui Isa berasal dari jajahan pemerintahan
Herodes, dia menyuruh supaya Isa dibawa kepada Herodes kerana pada
masa itu Herodes ada di kota Baitulmaqdis.

8 Apabila Isa dibawa kepada Herodes, dia sangat sukacita. Sudah lama
dia hendak bertemu dengan Isa kerana dia telah mendengar banyak hal
tentang Isa. Lagi pun, dia berharap dapat menyaksikan Isa melakukan
mukjizat. 9 Jadi, Herodes mengemukakan banyak soalan kepada Isa tetapi
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Isa tidak menjawab sepatah kata pun. 10 Ketua-ketua imam dan guru-
guru Taurat tampil ke hadapan dan melemparkan tuduhan terhadap Isa.
11 Herodes dan askar-askarnya menghina Isa dan sebagai ejekan men-
genakan pakaian indah pada-Nya lalu menghantar-Nya kembali kepada
Pilatus. 12 Semenjak hari itu, Herodes dan Pilatus bersahabat; mereka
bermusuhan sebelum itu.

Isa dijatuhi hukumanmati
13Pilatus memanggil ketua-ketua imam, para pemimpin masyarakat dan

orang ramai 14 lalu berkata kepada mereka, ‘Kamu telah membawa orang
ini kepadakudanmengatakanDiamenyesatkan rakyat. Aku telahmenyoal-
Nya di hadapanmu dan aku tidak mendapati Dia bersalah atas satu pun
tuduhanmu. 15Herodes pun tidak mendapati Dia bersalah, kerana Dia di-
hantar kembali kepada kami. Tiada apa-apa yang dilakukan-Nya sehingga
Dia patut dijatuhi hukuman mati. 16 Oleh itu, aku akan menyebat-Nya,
kemudian membebaskan-Nya.’ 17 Pada setiap perayaan Paska Pilatus akan
membebaskan salah seorang tahanan bagi mereka.

18 Tetapi semua orang berteriak, ‘Bunuh Dia! Bebaskan Barabas bagi
kami.’ 19 (Barabas telah dipenjarakan kerana terlibat dalam satu rusuhan
yang berlaku di kota dan kerana pembunuhan.)

20 Pilatus hendak membebaskan Isa. Oleh itu, dia berseru kepada orang
ramai sekali lagi. 21 Tetapi orang ramai itu berteriak-teriak lagi, ‘Salibkan
Dia! Salibkan Dia!’

22 Pada kali ketiga Pilatus berkata kepada mereka: ‘Apakah kesalahan-
Nya? Aku tidak mendapati Dia bersalah sehingga patut dikenakan huku-
man mati. Oleh sebab itu, aku akan menyebat-Nya dan kemudian
membebaskan-Nya.’

23Tetapi orang ramai itu terus-menerus berteriak dengan kuat supaya Isa
disalib. Akhirnya, mereka berjaya. 24Pilatus memutuskan supaya tuntutan
orang ramai itu dilaksanakan. 25 Dia membebaskan orang yang dike-
hendaki mereka, orang yang dipenjarakan kerana terlibat dalam rusuhan
dan pembunuhan, tetapi Isa diserahkannya untuk diperlakukan menurut
kehendakmereka.

Isa disalib
26 Ketika askar-askar membawa Isa ke tempat orang disalib, mereka

berjumpa dengan seorang lelaki yang bernama Simon. Dia berasal dari
Kirene dan sedang dalam perjalanan ke kota. Askar-askar menangkapnya,
memaksanya memikul salib Isa dan berjalan di belakang-Nya. 27 Ramai
orang mengikut Isa; antara mereka beberapa orang perempuan yang
menangisi dan meratapi-Nya. 28 Isa berpaling kepada mereka lalu berkata,
‘Kaum perempuan Baitulmaqdis, janganlah tangisi Aku melainkan tangisi-
lahdirimudananak-anakmusendiri. 29Masanyaakandatangkelakapabila
orang akan berkata, “Diberkatilah perempuan yang tidak pernah mengan-
dung, melahirkan danmenyusui anak!” 30Padamasa itulah

’ “mereka akan berkata kepada gunung-gunung,
‘Timpalah kami!’ dan kepada bukit-bukit,

‘Timbusi kami!’ ”
31 ‘Jikalau perbuatan begini dilakukan mereka terhadap pokok kayu yang
masih hijau, apatah lagi terhadap pokok yang kering?’
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32 Ada dua orang lain, iaitu kedua-duanya penjahat, yang akan dibunuh
bersama Isa. 33 Setelah mereka sampai ke tempat yang bernama, ‘Tengko-
rak,’ mereka pun menyalib Isa dan kedua-dua orang penjahat itu, seorang
di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri-Nya. 34 Isa berkata, ‘Ya Bapa,
ampunilah mereka kerana mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan.’
Merekamembahagi-bahagikan pakaian-Nya denganmembuang undi.

35 Orang ramai yang berdiri di situ memandang sahaja sementara para
pemimpin masyarakat mengejek-ngejek-Nya, ‘Orang lain diselamatkan-
Nya; biarlah Dia menyelamatkan diri-Nya sekarang jikalau Dia sesungguh-
nya al-Masih yang dipilih oleh Allah.’

36 Askar-askar juga mengejek-ngejek Isa. Mereka mendekati-Nya dan
membawa air anggur masam kepada-Nya 37 lalu berkata, ‘Jika Engkau Raja
orang Yahudi, selamatkanlah Diri-Mu.’

38Padasebelahataskayusalib Isa tertuliskata-kata: ‘INILAHRAJAORANG
YAHUDI.’

39 Seorang daripada penjahat yang disalib di situ mula menghina Isa. Dia
berkata, ‘Bukankah Engkau al-Masih? Selamatkanlah Diri-Mu dan kami!’

40 Tetapi seorang penjahat lagi menegurnya, ‘Tidakkah kamu takut akan
Allah? Kita sama-sama dihukummati. 41Bagi kita, hukuman ini adil kerana
kita menerima balasan yang setimpal; tetapi orang ini tidak melakukan
kesalahan apa-apa.’

42 Dia berkata kepada Isa, ‘Ya Isa, ingatilah aku ketika Engkau menaiki
takhta kerajaan-Mu.’

43 Isa menjawab, ‘Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu bahawa pada
hari ini juga engkau akan bersama-Ku dalam Firdaus.’

Kewafatan Isa
44 Ketika itu kira-kira pukul dua belas tengah hari, kegelapan

menyelubungi seluruh negeri itu sehingga pukul tiga petang kerana
matahari gerhana. 45 Tirai yang tergantung di dalam rumah ibadat pun
koyak terbelah dua. 46 Isa berseru dengan suara yang kuat, ‘Ya Bapa, Aku
menyerahkan roh-Ku ke dalam tangan-Mu!’ Setelah Isa berkata demikian,
Dia punwafat.

47 Ketua tentera yang menyaksikan apa yang telah terjadi memuji Al-
lah, ‘Sesungguhnya, orang ini orang yang benar.’ 48 Orang ramai yang
telah berkumpul untuk menyaksikan peristiwa itu, pulang menebah dada
mereka. 49Semua sahabat Isa, termasukperempuan-perempuanyang telah
mengikut Dia dari Galilea, berdiri dari jauh untuk menyaksikan segala
perkara ini.

Isa dimakamkan
50Terdapat seorang yang bernama Yusuf. Dia berasal dari kota Arimatea

di negeri Yudea. Dia seorang yang baik dan berakhlak tinggi. Dia juga
sedang menantikan kerajaan Allah. 51 Walaupun seorang anggota Majlis
Agama, dia tidakbersetujudengankeputusandan tindakanmajlis itu. 52Dia
pergi menghadap Pilatus untuk meminta jenazah Isa. 53 Kemudian, Yusuf
menurunkan jenazah itu daripada salib, mengkafankannya lalu membar-
ingkannya di dalam sebuah makam yang dipahat pada bukit batu. Makam
itu belum pernah digunakan. 54Hari itu ialah hari Jumaat, dan hari Sabat
hampir bermula.

55 Perempuan-perempuan yang telah mengikut Isa dari Galilea pergi
bersama Yusuf untuk melihat makam itu dan bagaimana jenazah Isa
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diletakkan di dalamnya. 56 Kemudian, mereka pulang lalu menyediakan
rempah-rempah yang harum dan minyak wangi-wangian untuk jenazah
Isa. Pada hari Sabat mereka berehat mengikut hukum Taurat.

24
Kebangkitan Isa

1 Awal-awal lagi pada hari Ahad, perempuan-perempuan itu pun pergi ke
makam dengan membawa rempah-rempah harum yang telah disediakan
mereka. 2Mereka mendapati batu penutup makam itu telah digulingkan
dari makam. 3 Apabila mereka masuk ke dalam, jenazah Isa tiada lagi.
4Mereka berdiri di situ dan berasa kebingungan tentang perkara ini. Tiba-
tibaadaduaorangyangberpakaianberkilau-kilauan, berdiri di sisimereka.
5 Perempuan-perempuan itu sangat takut lalu sujud. Kedua-dua orang itu
berkata kepada mereka, ‘Mengapakah kamu mencari Dia yang hidup di
antara orangmati? 6Dia tiada di sini. Dia sudah bangkit! Ingatlah apa yang
telah dikatakan oleh-Nya kepadamu ketika Dia di Galilea: 7 “Putera Insan
harus diserahkan kepada orang berdosa. Dia akan disalib dan bangkit pada
hari yang ketiga.” ’ 8Mereka pun teringatlah akan kata-kata Isa.

9 Sekembali mereka dari makam itu, mereka memberitahu segala
perkara ini kepada sebelas orang rasul dan semua pengikut yang lain.
10 Mereka, iaitu Maryam orang Magdala, Yohanah, Maryam, ibu Yakobus
dan perempuan-perempuan yang lain mengatakan segala perkara itu
kepadarasul-rasul itu. 11Tetapimereka itumenganggapapayangdikatakan
oleh perempuan-perempuan itu sebagai karut lalu tidak mempercayai
mereka. 12 Tetapi Petrus bangun dan berlari ke makam itu. Dia mem-
bongkokkedalam lalunampakkain kafan sahaja di situ. Dia pulangdengan
hairan sambil memikirkan apa yang telah berlaku.

Perjalanan ke kampung Emaus
13 Pada hari itu juga dua orang antara pengikut Isa sedang dalam per-

jalanan ke sebuah kampung yang bernama Emaus, kira-kira tujuh batu
jauhnya dari Baitulmaqdis. 14 Kedua-duanya berbual-bual tentang segala
yang telah berlaku itu. 15 Ketika mereka berbual-bual dan berbincang,
Isa sendiri menghampiri mereka lalu berjalan bersama-sama. 16 Mereka
nampak Isa tetapi mereka tidakmengenali Dia.

17 Isa berkata kepada mereka, ‘Apakah perkara-perkara yang sedang
kamu bincangkan dalam perjalanan kamu ini?’
Mereka pun berhenti di situ dengan berwajahmurung.
18 Seorang daripadanya yang bernama Kleopas bertanya kepada Isa,

‘Engkaukah satu-satunya orang di Baitulmaqdis yang belum mengetahui
peristiwa-peristiwa yang telah berlaku dalam beberapa hari ini?’

19 Isa berkata, ‘Apakah yang telah berlaku?’
Mereka menjawab, ‘Segala perkara yang berlaku kepada Isa, orang

Nasaret. Dia seorang nabi. Di sisi Allah dan pada pandangan orang,
Dia berkuasa dalam apa yang dikatakan dan dilakukan-Nya. 20 Ketua-
ketua imamdanparapemimpinkita telahmenyerahkan-Nyauntukdijatuhi
hukumanmati lalu mereka menyalib-Nya. 21Kami telah berharap bahawa
Dialah yang akan membebaskan Israel. Tambahan lagi, hari ini ialah hari
yang ketiga semenjak perkara-perkara itu telah berlaku. 22Beberapa orang
perempuan daripada golongan kami telah menakjubkan kami. Mereka
telah siang-siang ke makam pada pagi tadi. 23 Akan tetapi, mereka tidak
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mendapati jenazah-Nya. Mereka pulang menceritakan bahawa mereka
nampak malaikat-malaikat yang memberitahu mereka bahawa Dia hidup.
24 Beberapa orang daripada kumpulan kami telah pergi ke makam itu dan
mendapati sebagaimana yang dikatakan oleh perempuan-perempuan itu,
tetapi mereka tidak nampak Dia.’

25 Kemudian, Isa berkata kepada mereka, ‘Betapa bodohnya kamu! Be-
tapa lambatnya kamu percaya akan segala kata nabi-nabi! 26 Bukankah
al-Masih harus menderita sedemikian untuk mencapai kemuliaan-Nya?’
27 Lalu Isa menerangkan kepada mereka apa yang tersurat tentang-Nya
dalam semua kitab mulai dari kitab-kitab Musa sehingga semua kitab para
nabi yang lain.

28 Apabila mereka menghampiri kampung yang dituju mereka itu, Isa
kelihatan seolah-olah Dia hendakmeneruskan perjalanan. 29Tetapi kedua-
dua orang itumenjemput-Nya dengan berkata, ‘Bermalamlah dengan kami
kerana hari hampir senja dan mulai gelap.’ Dia pun masuk ke rumah dan
bermalam denganmereka.

30 Ketika Dia duduk untuk makan bersama mereka, Dia mengambil roti
dan mengucap syukur. Dia membahagikan roti itu lalu memberikannya
kepada mereka. 31 Pada ketika itu juga mata mereka dicelikkan dan
mereka pun mengenali Dia. Lalu Dia lenyap daripada pandangan mereka.
32Mereka berkata satu sama lain, ‘Bukankah hati kita meluap-luap ketika
Dia berkata-kata kepada kita dalam perjalanan tadi dan semasa Dia men-
erangkan Kitab Suci kepada kita?’

33Mereka terus bangundan kembali ke Baitulmaqdis. Merekamendapati
sebelas pengikut itu berkumpul dengan pengikut yang lain. 34 Mereka
berkata, ‘Sesungguhnya, Junjungan telah bangkit. Dia menampakkan diri-
Nya kepada Simon!’ 35 Lalu kedua-dua orang itu menceritakan apa yang
telah berlaku dalam perjalananmereka dan bagaimanamereka telahmen-
genali Isa semasa Dia membahagikan roti.

Isamenunjukkan diri-Nya kepada para pengikut-Nya
36 Semasa mereka berkata-kata tentang segala perkara ini, Isa sendiri

berdiri di tengah-tengahmereka dan berkata kepadamereka, ‘Sejahteralah
kamu!’

37 Mereka terkejut dan berasa sangat takut kerana menyangka mereka
melihat hantu. 38 Tetapi Isa berkata kepada mereka, ‘Apakah sebabnya
kamu takut? Mengapakahhatimuragu-ragu? 39Tengoklah tangandankaki-
Ku. Inilah Aku. Sentuhlah Aku dan tengok. Hantu tidak berdaging dan
bertulang sebagaimana yang kamu lihat ada pada-Ku.’

40 Setelah Dia berkata demikian, Dia menunjukkan tangan dan kaki-
Nya kepada mereka. 41Mereka masih tidak dapat percaya kerana terlalu
gembira dan takjub. Isa pun bertanya kepada mereka, ‘Adakah kamu
mempunyai makanan di sini?’ 42Mereka memberi Dia sepotong ikan yang
telah dimasak, 43 lalu Dia mengambilnya dan makan di hadapan mereka
semua.

44 Kemudian, Dia berkata kepada mereka, ‘Inilah perkara-perkara yang
telah Aku katakan kepadamu semasa Aku masih bersamamu dahulu:
Segala perkara yang tersurat tentang Aku dalam Taurat Musa, kitab-kitab
nabi dan Kitab Zabur pasti akan berlaku.’

45LaluDiamembukapintupemahamanmereka supayamerekamengerti
maksud Kitab Suci. 46Dia berkata lagi, ‘Demikianlah yang tersurat: Bahawa
al-Masih harus menderita lalu bangkit semula daripada maut pada hari
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yang ketiga, 47 dan perkhabaran tentang pertaubatan dan pengampunan
dosa akan diisytiharkan demi nama-Nya kepada semua bangsa, mulai di
Baitulmaqdis. 48 Kamulah saksi segala perkara ini. 49 Dan Aku akan
mengurniakanpemberian yang dijanjikan olehBapa-Kukepadamu. Tetapi,
tunggulah di kota ini sehingga kamu diperlengkapi dengan kuasa daripada
Allah.’

Isa diangkat ke syurga
50Kemudian Isa membawa pengikut-pengikut-Nya ke luar kota sehingga

Baitani. Di situ Dia mengangkat tangan-Nya lalu memberkati mereka.
51 Ketika Dia memberkati mereka, Dia diangkat ke syurga lalu mening-
galkanmereka. 52Pengikut-pengikut-Nyamenyembah-Nya dan kembali ke
Baitulmaqdis dengan penuh kegembiraan. 53Mereka menumpukan masa
di rumah ibadat untukmemuji Allah.
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Yahya

Firmanmenjadi insan
1 Pada permulaan sudah wujud Firman, dan Firman itu bersama Allah

dan Firman itu adalah Allah. 2Dia bersama Allah pada permulaan.
3 Segala-galanya diciptakan melalui Dia. Dari segala yang wujud, tiada

suatu pun yang dicipta tanpa-Nya. 4Hidup ada di dalam-Nya, dan hidup itu
cahayamanusia. 5DanCahaya itubersinardalamkegelapan, dankegelapan
tidakmenguasainya.

6 Allah mengutus seorang bernama Yahya. 7 Dia datang untuk memberi
kesaksian tentang Cahaya itu, supaya semua orang akan percaya melalui
Dia. 8Dia sendiri bukanlahCahaya itu, dia datanguntukmemberi kesaksian
tentang-Nya. 9 Itulah Cahaya yang benar, Cahaya yang menerangi setiap
manusia di dunia.

10Diaberadadi dunia, dandunia telahdiciptamelalui-Nya, namunmanu-
sia di dunia tidak mengenal-Nya. 11 Dia datang kepada milik-Nya sendiri,
tetapi milik-Nya tidak menerima-Nya. 12 Namun demikian, Dia memberi
hak menjadi anak Allah kepada mereka yang menerima-Nya dan percaya
dalam nama-Nya. 13 Kelahiran mereka bukan melalui darah keturunan,
atau kehendak tabii manusia, atau kemahuan seorang lelaki, tetapi kerana
perbuatan Allah.

14 Firman itu menjadi manusia dan hidup di kalangan kita. Kita melihat
kemuliaan-Nya sebagai Putera tunggal yang datang daripada Allah Bapa,
penuh dengan kasih kurnia dan kebenaran.

15 Yahya memberi kesaksian tentang-Nya. Dia berseru, ‘Inilah Dia yang
kukatakan akan datang selepasku, tetapi Dia lebih besar daripadaku, ker-
ana Dia sudah ada sebelum aku.’ 16 Daripada limpah kesempurnaan-Nya
kita semua telah menerima kasih kurnia dan berkat. 17 Ini kerana hukum
Taurat disampaikanmelaluiMusa, tetapi kasih kurnia dan kebenaran diny-
atakanmelalui Isa al-Masih. 18Tiada siapapernahmelihatAllah,melainkan
Yang Esa dan Ilahi yang ada di pangkuan Bapa, telahmenyerlahkan-Nya.

Kesaksian Yahya
19 Inilah kesaksian Yahya, apabila orang Yahudi di Baitulmaqdis

mengutus para imamdanorangLewiuntukbertanyakepadanya, ‘Siapakah
kamu?’ 20Yahyamengaku, ‘Aku bukanlah al-Masih’.

21Mereka bertanya, ‘Jadi, kamu ini siapa? Ilyas?’
‘Bukan,’ jawabnya.
‘Adakah kamu nabi?’
Diamenjawab, ‘Bukan.’
22 Kemudian mereka berkata, ‘Siapakah kamu? Katakanlah, supaya

kami dapat menyampaikan jawapan kepada orang yang mengutus kami.
Menurut katamu sendiri, kau ini siapa?’

23Yahyamenjawab, ‘Aku ini satu suara yangberserudi gurun, “Luruskan-
lah jalan untuk Tuhan,” sebagaimana kata Nabi Yasyaya.’

24 Di antara orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. 25Mereka
terus menyoal, ‘Mengapakah kamu mengimadkan orang, kiranya kamu
bukan al-Masih, bukan Ilyas dan bukan pula nabi?’
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26Yahyamenjawab, ‘Akumengimadkan dengan air, tetapi di kalanganmu
ada seorang yang tidak kamukenali, 27 iaituDia yangdatang selepasku. Aku
tidak layakmengurai tali kasut-Nya pun.’

28Semua ini terjadi di Baitani, di seberang Sungai Yordan; di situlahYahya
mengimadkan orang.

Isa, Anak Domba Allah
29 Pada keesokan harinya, Yahya melihat Isa berjalan ke arahnya lalu

berseru, ‘Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapuskan dosa umat
manusia! 30 Dialah yang kukatakan akan datang selepasku tetapi lebih
besar daripadaku kerana Dia telah ada sebelumku. 31 Dahulu aku tidak
mengenal Dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan mengimadkan orang
dengan air, supaya Dia dinyatakan kepada Israel.’

32 Yahya memberi kesaksian: ‘Aku melihat Roh seperti burung merpati
turun dari langit lalu hinggap di atas-Nya. 33Dahulu aku sendiri pun tidak
mengenal-Nya, tetapi Dia yang mengutusku untuk mengimadkan orang
dengan air telah berfirmankepadaku, “Engkau akanmelihat Roh turun lalu
hinggapdi atas seorang. Dialah yang akanmengimadkanorangdenganRoh
Suci.” 34Hal itu telah kulihat sendiri, maka aku berkata kepadamu, Dialah
Putera Allah.’

Pengikut-pengikut Isa yang pertama
35 Pada hari yang berikut, Yahya berada di situ lagi bersama dua orang

pengikutnya. 36 Dia melihat lagi Isa lalu di tempat itu dan dia berseru,
‘Lihatlah Anak Domba Allah!’

37Apabila dua orang pengikut Yahya itu mendengar kata-kata demikian,
mereka pun mengikut Isa. 38 Isa menoleh dan melihat mereka mengikut-
Nya lalu bertanya, ‘Apa hajatmu?’
Merekamenjawab, ‘Rabbi (ertinya Guru), di manakah Engkau tinggal?’
39 ‘Marilah lihat,’ kata Isa.
Mereka terus mengikut-Nya dan melihat tempat tinggal-Nya. Waktu itu

kira-kira pukul empat. Mereka pun tinggal bersama Isa pada hari itu.
40 Seorang daripada mereka ialah Andreas, saudara Simon Petrus.

41Andreas segeramencari Simon dan berkata, ‘Kami telah bertemu dengan
al-Masih!’ 42 Selepas itu, Andreas membawa Simon berjumpa dengan Isa.
Isa memandang Simon lalu berkata, ‘Kamu Simon anak Yahya, tetapi

kamu akan digelar Kefas.’ (Kefas sama ertinya dengan Petrus, yakni batu
pejal.)

43 Pada keesokan harinya, Isa membuat keputusan hendak pergi ke
Galilea. Dia berjumpa dengan Filipus dan berkata, ‘Ikutlah Aku.’

44Seperti Andreas dan Petrus, Filipus jugawarga kota Baitsaida. 45Filipus
pula mendapatkan Natanael dan berkata, ‘Kami telah bertemu dengan
orangyangdisebut olehMusadalamkitabTaurat danolehnabi-nabi. Orang
itu ialah Isa anak Yusuf dari Nasaret.’

46 Tetapi Natanael berkata, ‘Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari
Nasaret?’

‘Marilah lihat,’ balas Filipus.
47 Ketika Isa melihat Natanael berjalan ke arah-Nya, Dia berkata, ‘Ini

orang Israel tulen, tiada yang palsu pada dirinya.’
48Natanael bertanya, ‘Bagaimana Engkaumengenal aku?’
Isa menjawab, ‘Sebelum Filipus memanggilmu, Aku telah melihatmu di

bawah pokok ara itu.’
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49 Natanael berseru, ‘Tuan Guru, Engkau Putera Allah! Engkau Raja
bangsa Israel!’

50 Isa berkata, ‘Adakah kamu beriman kepada-Ku kerana Aku berkata
Aku nampak kamu di bawah pokok ara itu? Kamu akan melihat hal-hal
yang jauh lebih hebat daripada ini!’ 51 Isa berkata kepada mereka semua,
‘Percayalah, kamuakanmelihat langit terbukadanmalaikat-malaikatAllah
turun naik menemui Putera Insan.’

2
Perkahwinan di Kana

1Pada hari yang ketiga, suatumajlis perkahwinan diadakan di kota Kana
di negeri Galilea. Ibu Isa turut hadir. 2 Isa dan pengikut-pengikut-Nya juga
dijemput kemajlis itu. 3Apabila air anggur yang ada habis diminum, ibu Isa
berkata kepada-Nya, ‘Mereka kehabisan air anggur.’

4 Isa menjawab, ‘Puan, usahlah suruh Aku. Saat-Ku belum tiba.’
5Namun, ibu Isa berkata kepada pelayan-pelayan di majlis itu, ‘Buatlah

apa saja yang disuruh-Nya.’
6Di situ ada enam buah tempayan yang digunakan untuk istiadat penyu-

cian orang Yahudi. Tiap-tiap tempayandapatmemuat kira-kira seratus liter
air.

7 Isa berkata kepada pelayan-pelayan, ‘Isilah tempayan-tempayan ini
dengan air.’ Mereka punmengisi penuh keenam-enam tempayan itu.

8 Setelah itu Isa berkata pula, ‘Sekarang ambillah sedikit air itu, bawakan
kepada ketua majlis.’ Mereka pun menghidangkan air itu kepada ketua
majlis.

9 Setelah ketua majlis merasa air yang telah menjadi air anggur itu, dia
pun memanggil pengantin lelaki. Dia tidak tahu dari mana datangnya
air anggur itu, tetapi para pelayan yang mengambil dan membawa air itu
mengetahuinya. 10 Dia berkata kepada pengantin lelaki, ‘Selalunya orang
menghidangkan air anggur yang terbaik di awal majlis. Setelah tetamu
banyak minum, dihidangkan pula air anggur yang biasa saja. Tetapi kamu
menyimpan dulu air anggur yang terbaik, sekarang baru dihidangkan!’

11 Itulah mukjizat Isa yang pertama, dilakukan di Kana, Galilea. Dia
menyatakankemuliaan-Nya,makaparapengikut-Nyapercayakepada-Nya.

Isamenyucikan rumah ibadat
12 Setelah itu Isa bersama ibu-Nya, saudara-saudara-Nya dan pengikut-

pengikut-Nya pergi ke Kapernaum lalu tinggal di situ beberapa hari.
13 Ketika perayaan Paska orang Yahudi hampir tiba, Isa pergi ke Baitul-

maqdis. 14Di dalam rumah ibadat Diamendapati orang berjual-beli lembu,
domba dan burung merpati, serta pengurup-pengurup wang duduk di
situ. 15 Isa membuat cemeti daripada tali lalu mengusir kesemua orang,
domba dan lembu dari rumah ibadat. Dia juga menghamburkan wang
para pengurup wang itu dan menterbalikkan meja mereka. 16Dia berkata
kepada penjual burung merpati, ‘Bawa keluar semuanya. Jangan jadikan
Rumah Bapa-Ku tempat berniaga!’

17 Para pengikut-Nya teringat bahawa telah tersurat: ‘Kasih-Ku terhadap
Rumah-Mumembakar hati-Ku!’

18OrangYahudimenyoal Isa, ‘Apakahmukjizat yangdapatKamu lakukan
sebagai bukti bahawa Kamu berhak bertindak begini?’

19 Isa menjawab, ‘Robohkanlah rumah ibadat ini, akan Kubina semula
dalam tiga hari.’
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20 ‘Pembinaannya mengambil masa empat puluh enam tahun! Akan
Kaubina semula dalam tiga hari?’ tanya mereka. 21 Sebenarnya, rumah
ibadat yang dimaksudkan oleh Isa itu ialah tubuh-Nya sendiri. 22 Apabila
Isa bangkit daripada kematian, para pengikut-Nya teringat kata-kata-Nya
itu. Dengan demikian percayalahmereka akanKitab Suci dan kata-kata Isa.

23 Sewaktu Isa di Baitulmaqdis pada masa perayaan Paska, ramai orang
yang percaya kepada-Nya disebabkan mukjizat-mukjizat yang dilakukan-
Nya. 24 Namun demikian, Isa tidaklah mempercayakan diri-Nya kepada
mereka, kerana Dia mengetahui isi hati manusia. 25 Dia tidak memer-
lukan kesaksian sesiapa tentang manusia kerana Dia mengetahui niat dan
perasaan setiap orang.

3
Isamengajar Nikodemus

1 Pada masa itu ada seorang pemimpin Yahudi dari golongan Farisi
bernamaNikodemus. 2Diamengunjungi Isapadasuatumalamlaluberkata,
‘Tuan Guru, kami tahu bahawa Engkau guru yang datang daripada Allah.
Tidak mungkin seseorang melakukan mukjizat seperti yang Kaulakukan
kecuali Allahmenyertai-Nya.’

3 Isa menjawab, ‘Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, kecuali seseo-
rang dilahirkan semula, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah.’

4Nikodemus bertanya, ‘Bagaimana seorang dewasa mungkin dilahirkan
semula? Tidakmungkin diamasuk semula ke rahim ibunya lalu dilahirkan
sekali lagi!’

5 Isamenjawab, ‘ApayangKukatakan ini benar. Tidakmungkin seseorang
masuk ke dalamkerajaanAllah kecuali dia dilahirkan daripada air dan Roh
Suci. 6 Yang dilahirkan manusia adalah manusia, dan yang dilahirkan Roh
adalah roh. 7 Janganlah hairan akan kata-kata-Ku bahawa kamu semua
perlu dilahirkan semula. 8 Angin bertiup semahunya. Kita mendengar
bunyinya, tetapi tidak tahu dari mana datangnya dan ke mana perginya.
Demikianlah juga dengan orang yang dilahirkan oleh Roh Suci.’

9Nikodemus bertanya, ‘Bagaimana hal itu boleh berlaku?’
10 Isa menjawab, ‘Kamu pengajar bangsa Israel dan kamu tidak menge-

tahui hal ini? 11 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, apa yang kami ke-
tahui, itulah yang kami katakan, dan apa yang telah kami lihat, itulah yang
kami saksikan, tetapi kamu tidak mahu menerimanya. 12 Jika kamu tidak
percaya ketika Aku bercakap tentang hal-hal dunia, bagaimana mungkin
kamu percaya sekiranya Aku bercakap tentang hal-hal syurga? 13 Tiada
seorang pun pernah naik ke syurga, kecuali Putera Insan yang turun dari
syurga. 14Sebagaimana ular diangkat olehMusa di gurun, begitulah Putera
Insan akan diangkat 15 supaya semua yang percaya kepada-Nya mendapat
hidup yang kekal.

16 ‘Allah begitu mengasihi umat manusia sehingga menganugerahkan
Putera-Nyayang tunggal supayaorangyangpercayakepadaPutera itu tidak
binasa tetapimendapat hidupkekal. 17Allahmengutus Putera-Nyakedunia
bukan untukmenghakimi dunia tetapi supayamelalui Dia, dunia ini disela-
matkan. 18 Sesiapa yang percaya kepada-Nya tidak dijatuhi hukuman. Se-
baliknya, sesiapa yang tidak percaya sudahpun dijatuhi hukuman, kerana
dia tidak percaya dalam nama Putera Allah yang tunggal. 19 Penghakiman
berdasarkan hal ini: Cahaya sudah datang ke dunia, tetapi manusia lebih
suka akan kegelapan kerana mereka berbuat jahat. 20Orang yang berbuat
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jahat benci akan cahaya dan tidak mahu mendekatinya kerana takut per-
buatan jahatnya terdedah. 21 Tetapi orang yang berbuat benar merapati
cahaya, supaya jelas bahawa perbuatannya dilakukanmelalui Allah.’

Kesaksian Yahya yang terakhir
22 Selepas itu, Isa dan para pengikut-Nya pergi ke wilayah Yudea. Isa

tinggal bersama mereka di sana dan mengimadkan orang. 23 Yahya pula
mengimadkan di Ainon, tidak berapa jauh dari Salim, kerana di situ ada
banyak air. Orang datang kepadanya dan dia mengimadkan mereka.
24Padamasa itu, Yahya belum lagi dimasukkan ke dalam penjara.

25Pada suatu hari tercetus pertengkaran antara sebilangan pengikut Yahya
dan seorang Yahudi tentang istiadat penyucian. 26 Mereka pergi kepada
Yahya dan berkata, ‘Tuan Guru, seorang yang bersama Tuan Guru di se-
berang Sungai Yordan dulu, orang yang TuanGuru tunjukkan kepada kami,
Dia mengimadkan orang dan semua orang pergi kepada-Nya.’

27Yahyamenjawab, ‘Seseorang tidakmungkinmenerima sesuatu kecuali
diberi kepadanya dari syurga. 28 Kamu semua menjadi saksiku bahawa
aku telah berkata, “Aku bukanlah al-Masih, tetapi aku diutus sebelum-
Nya.” 29Yangmendapatkan pengantin perempuan adalah pengantin lelaki.
Sahabat pengantin lelaki yang cumamenanti dan mendengarkan ketibaan
pengantin lelaki, berasa bahagia ketika mendengar suara pengantin lelaki.
Demikian juga aku. Sekarang sempurnalah kebahagiaanku. 30 Memang
sewajarnya Dia semakin utama dan aku semakin kecil.

31 ‘Dia yang datang dari atas adalah di atas segala-galanya. Orang yang
berasal dari dunia datang dari dunia dan bercakap tentang hal-hal dunia.
Tetapi Dia yang datang dari syurga adalah di atas segala-galanya, 32 Dia
menyampaikanapayangdilihat dandidengar-Nya, tetapi tidak ada seorang
pun yang menerima kesaksian-Nya. 33Namun begitu, mereka yang mener-
ima kesaksian-Nya mengaku bahawa Allah itu benar. 34 Dia yang diutus
oleh Allah menyampaikan firman Allah, kerana Allah mengurniakan-Nya
Roh Suci sepenuhnya. 35Bapa kasih akan Putera-Nya dan telahmeletakkan
segala-galanya di bawah kuasa Putera-Nya. 36Sesiapa yang percaya kepada
Putera itu mendapat hidup yang kekal. Sesiapa yang tidak taat kepada-Nya
tidak akan mendapat hidup yang kekal itu dan kemurkaan Allah kekal ke
atasnya.’

4
Isa bercakap dengan perempuan Samaria

1 Ketika Isa mengetahui orang Farisi telah mendengar berita bahawa
Dia mendapat dan mengimadkan lebih ramai pengikut berbanding Yahya,
2 (sebenarnya para pengikut Isa yang mengimadkan, bukan Isa), 3Dia pun
meninggalkan Yudea lalu pulang ke Galilea semula.

4Dalamperjalanan-Nya itu, Isa semestinyamelalui Samaria. 5Di Samaria,
Isa sampai di bandar Sikhar, berdekatan dengan sebidang tanah yang
dahulu diberikan oleh Yakub kepada anaknya Yusuf. 6 Di situ ada sebuah
perigi Yakub. Oleh sebab berasa letih setelah berjalan jauh, Isa duduk
berehat di tepi perigi itu. Waktu itu kira-kira jam yang keenam.

7Kemudian datanglah seorang perempuan Samaria untuk menimba air.
Lalu Isa berkata kepadanya, ‘Berilah Aku minum.’ 8 Pengikut-pengikut Isa
telah pergi ke bandar untukmembeli makanan.
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9 Perempuan Samaria itu menjawab, ‘Bagaimana Tuan seorang Yahudi
memintaminumdaripadaku, seorangperempuanSamaria?’ (OrangYahudi
tidak berurusan dengan orang Samaria.)

10 Isa menjawab, ‘Kalaulah kamu mengetahui pemberian Allah, dan
siapakahDiayangberkatakepadamu, “BerilahAkuminum,” tentulahkamu
pula akanmeminta daripada-Nya dan Dia akanmengurniaimu air hidup.’

11Perempuan itu berkata, ‘Tuan tidak ada timba. Perigi ini sangat dalam.
Bagaimana mungkin Tuan mendapatkan air hidup itu? 12 Adakah Tuan
lebih besar daripada moyang kami, Yakub, yang mewariskan perigi ini
kepada kami? Dia, anak-anaknya dan binatang ternakannya minum air
dari perigi ini.’

13 Isa berkata, ‘Sesiapa yang minum air dari perigi ini akan dahaga sem-
ula; 14 tetapi sesiapaminumair yangKuberikankepadanyananti tidak akan
dahaga lagi selama-lamanya. Air yang akan Kuberikan itu akan menjadi
mata air di dalam dirinya danmemberinya hidup yang kekal.’

15Perempuan itu berkata, ‘Tuan, berikanlah air itu kepadaku, supaya aku
tidak dahaga lagi dan tidak perlu lagi datang ke perigi ini mengambil air.’

16 Isa menjawab, ‘Pergilah dulu, bawa suamimu kemari.’
17Perempuan itu berkata, ‘Aku tidak ada suami.’
Isa pun berkata, ‘Memang benar engkau tidak ada suami sekarang.

18Kamu telah berkahwin lima kali. Lelaki yang tinggal denganmu sekarang
bukan suamimu. Benarlah katamu itu.’

19 Perempuan itu berkata, ‘Tahulah aku sekarang, Tuan ini seorang nabi.
20Nenekmoyang kamimenyembah Allah di gunung ini, tetapi bangsa tuan
berkata tempat orangmenyembah Allah hanya di Baitulmaqdis.’

21 Isa berkata, ‘Hai perempuan, percayalah, akan sampai saatnya kamu
menyembah Bapa bukan lagi di gunung ini atau di Baitulmaqdis. 22Kamu
menyembah apa yang tidak kamu kenal; sebaliknya, kami menyembah
apa yang kami kenal kerana penyelamatan datang daripada orang Yahudi.
23 Akan sampai saatnya, malah sudahpun sampai, penyembah sejati akan
menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran; kerana Bapa menghendaki
penyembah yang sedemikian. 24Allah itu Roh, maka orang yang menyem-
bah Dia harus menyembah-Nya dalam roh dan kebenaran.’

25 Perempuan itu berkata, ‘Aku tahu Mesias yang disebut al-Masih akan
datang. Apabila Dia datang, Dia akanmemberitahu kami segala-galanya.’

26 Isaberkatakepadaperempuan itu, ‘AkulahDiayang sekarangbercakap
denganmu.’

27Pada ketika itu para pengikut Isa pulang ke situ. Mereka hairanmelihat
Isa bercakapdengan seorang perempuan tetapi seorang pun tidak bertanya
kepada perempuan itu, ‘Apa hajatmu?’ atau kepada Isa, ‘Mengapa Engkau
bercakap dengan perempuan ini?’

28 Perempuan itu pun meninggalkan bekas airnya di situ lalu pergi ke
bandar memberitahu orang di sana apa yang telah berlaku. 29 Perempuan
ituberkata, ‘Marilah lihat seorangyangmenyebutkankepadakusegalayang
telah kulakukan. Mungkinkah orang itu al-Masih?’ 30 Dengan demikian,
orang di bandar pun pergi mendapatkan Isa.

31 Sementara itu, para pengikut Isa berkata kepada-Nya, ‘Tuan Guru,
silalahmakan.’

32 Isa menjawab, ‘Aku adamakanan yang tidak kamu ketahui.’
33Lalu para pengikut Isa tertanya-tanya sesama sendiri, ‘Adakah sesiapa

datangmembawakan-Nyamakanan tadi?’
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34 Isa berkata, ‘Makanan-Ku itu melaksanakan kehendak Dia yang
mengutus-Ku dan menyelesaikan pekerjaan-Nya. 35 Bukankah kamu
berkata, “Empat bulan lagi barulah tiba musim menuai?” Tetapi Aku
berkata kepadamu, lihatlah ladang yang sudah menguning, sedia untuk
dituai. 36 Orang yang menuai akan menerima upah dan mendapat hasil
untuk hidup kekal. Dengan demikian, penyemai benih dan penuai akan
bergembira bersama-sama. 37 Dalam hal ini benarlah pepatah, “Ada yang
menyemai, ada pula yang menuai.” 38 Aku menyuruhmu menuai ladang
yang bukan hasil usahamu. Orang lain yang mengerjakannya, kamu yang
mendapat hasilnya.’

39Padamasa ituramaiorangSamariapercayakepada Isa setelahmenden-
gar perempuan itu berkata, ‘Dia menyebutkan kepadaku segala yang telah
kulakukan.’ 40 Oleh yang demikian, ketika mereka datang menemui Isa,
mereka mengajak-Nya tinggal bersama mereka. Isa pun tinggal di situ
selama dua hari. 41Lebih ramai lagi orang yang percaya kepada Isa kerana
kata-kata-Nya.

42Merekaberkata kepadaperempuan itu, ‘Sekarangkamipercayabukan-
lah kerana kata-katamu tetapi kerana kami telahmendengar kata-kata-Nya
sendiri dan kami tahuDialah al-Masih, Penyelamat umatmanusia di dunia.’

43 Selepas tinggal dua hari di Samaria, Isa ke Galilea pula, 44 kerana
Isa sendiri bersaksi bahawa seorang nabi tidak mendapat penghormatan
di negerinya sendiri. 45 Setiba-Nya di Galilea, orang di situ menyambut-
Nya. Mereka telahmelihat segala yangdilakukan-Nyadi Baitulmaqdis pada
masa perayaan Paska dahulu. Pada ketika itu, mereka juga berada di sana.

Isamenyembuhkan anak pegawai kerajaan
46 Selepas itu Isa pulang ke Kana di Galilea, iaitu tempat Dia mengubah

air menjadi air anggur. Seorang pegawai kerajaan di situ mempunyai anak
lelaki yang sedang sakit di Kapernaum. 47Apabila pegawai itu mendengar
tentang kedatangan Isa ke Galilea dari Yudea, dia pun pergi berjumpa Isa.
Dia meminta Isa datang ke Kapernaum untuk menyembuhkan anaknya
yang sakit tenat dan hampir maut.

48Tetapi Isa berkata, ‘Kalau kamu semua tidak melihat mukjizat dan hal-
hal luar biasa, tidaklah kamu percaya.’

49Pegawai itu merayu, ‘Tuan, datanglah segera sebelum anakkumati.’
50 Isa pun berkata, ‘Pergilah, anakmu akan sembuh.’
Pegawai itu percaya akan kata-kata Isa lalu pergi. 51 Dalam perjalanan-

nya ke rumah, hambanya datang memberitahu bahawa anaknya itu telah
sembuh. 52Apabila pegawai itu bertanya bila anaknya mula pulih, mereka
menjawab, ‘Kelmarin, pada jam yang ketujuh, dia tidak demam lagi.’

53 Bapa anak itu teringat bahawa pada waktu itulah Isa telah berkata,
‘Anakmu akan sembuh.’ Dengan demikian, pegawai itu dan seluruh kelu-
arganya percaya kepada Isa.

54 Itulah mukjizat Isa yang kedua dilakukan-Nya di Galilea setelah tiba di
situ dari Yudea.

5
Penyembuhan di Baithasda

1Setelah itu Isa pergi ke Baitulmaqdis padamasa suatu perayaan Yahudi.
2 Di sana, berdekatan Pintu Domba, ada sebuah kolam yang dipanggil
Baithasda dalam bahasa Ibrani. Kolam ini dikelilingi lima buah serambi.
3 Di setiap serambi itu ramai orang sakit dan cacat berbaring – ada yang
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buta, ada yang tempang dan ada yang lumpuh – menunggu air kolam itu
berkocak. 4 Sekali-sekala malaikat Tuhan akan turun mengocak air kolam
itu. Sesiapayangpertamamasukkedalamkolam ituketika airnyaberkocak
akan sembuh daripada penyakitnya. 5 Di kalangan mereka ada seorang
lelaki yang telah sakit selama tiga puluh lapan tahun. 6 Isa melihatnya
terbaring di situ danmengetahui bahawadia telah sakit demikian lamanya.
Isa bertanya kepadanya, ‘Inginkah kamu sembuh?’

7 Orang sakit itu menjawab, ‘Tuan, tiada siapapun di sini yang dapat
memasukkan aku ke dalam kolam itu ketika airnya berkocak. Setiap kali
aku cubamasuk, orang lain telahmasuk dulu.’

8 Isa berkata kepadanya, ‘Bangun, angkat tikarmu, dan berjalanlah.’
9 Serta-merta orang itu sembuh lalu mengangkat tikarnya dan berjalan.
Perkara itu terjadi pada hari Sabat.

10Oleh yang demikian, orang Yahudi berkata kepada orang itu, ‘Ini hari
Sabat. Kamumelanggar hukum keranamengangkat tikar.’

11 Orang itu menjawab, ‘Orang yang menyembuhkanku tadi menyuruh
akumengangkat tikar dan berjalan.’

12Mereka pun bertanya, ‘Siapakah Dia yang menyuruhmu mengangkat
tikar dan berjalan itu?’

13 Akan tetapi orang yang baru disembuhkan itu tidak dapat menun-
jukkan yang mana orangnya, kerana Isa telah menghilang di antara orang
ramai di situ.

14 Tidak lama selepas itu, Isa bertemu dengan orang itu di dalam rumah
ibadat dan berkata kepadanya, ‘Sekarang kamu sudah sembuh. Jangan
berbuat dosa lagi, supaya kamu tidak menerima padah yang lebih teruk.’
15Orang itu kemudiannya memberitahu orang Yahudi bahawa Isalah yang
telahmenyembuhkannya.

16Dengandemikian,merekamulamemusuhi Isa keranamenyembuhkan
orang pada hari Sabat. 17 Namun, Isa berkata kepada mereka, ‘Bapa-Ku
masih bekerja hingga sekarang, maka begitulah juga Aku.’ 18Kata-kata-Nya
ini mengukuhkan lagi niat orang Yahudi hendak membunuh-Nya. Bukan
sahaja Dia melanggar hukum hari Sabat, malah juga mengatakan Allah itu
Bapa-Nya, iaitu menyamakan diri-Nya dengan Allah.

Kesaksian Isa tentang diri-Nya
19 Isa menjawab kata-kata mereka, ‘Sesungguhnya, aku berkata

kepadamu, Putera tidakdapatmelakukan sesuatu olehdiri-Nya sendiri. Dia
hanyamelakukan apa yang dilihat-Nya dilakukan oleh Bapa-Nya. Apa yang
dilakukan oleh Bapa, itulah yang dilakukan oleh Putera, 20 kerana Bapa
kasih akan Putera dan menunjukkan segala yang dilakukan-Nya kepada
Putera-Nya. Bapa akan menyatakan hal-hal yang lebih besar lagi kepada
Putera, sehingga kamu semua menjadi hairan. 21 Bapa membangkitkan
manusia daripada kematian dan memberi hidup, maka demikian jugalah
Putera-Nya memberi hidup kepada mereka yang dikehendaki-Nya. 22Bapa
tidak menghakimi sesiapa. Dia telah menyerahkan kuasa menghakimi
kepada Putera-Nya. 23Dengandemikian, semua orangmenghormati Putera
sebagaimana mereka menghormati Bapa. Jika sesiapa tidak menghormati
Putera, ertinya dia tidakmenghormati Bapa yangmengutus-Nya.

24 ‘Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sesiapa yang mendengar kata-
kata-Ku dan percaya kepada Dia yang mengutus-Ku akan mendapat hidup
yang kekal dan tidak akan dihukum. Dia telah terlepas daripada kematian
danmendapat hidup sebenar.
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Dua jenis kebangkitan
25 ‘Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, akan tiba saatnya, malah su-

dahpun sampai, ketika orang mati mendengar suara Putera Allah, dan
orang yangmendengar suara-Nya akan hidup. 26Bapa sumber hidup,maka
Dia menjadikan Putera-Nya juga sumber hidup. 27Bapa telah memberikan
kuasamenghakimi kepada Putera-Nya, kerana Dia itu Putera Insan.

28 ‘Janganlah hairanmendengar hal ini kerana akan sampai saatnya bagi
semua orangmatimendengar suara-Nya. 29Mereka akan terus bangkit dari
kubur. Orang yang berbuat baik akan bangkit untukmendapat hidup kekal
dan orang yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. 30 Aku tidak
dapat melakukan sesuatu pun atas usaha-Ku sendiri. Aku menghakimi
manusia menurut perintah Allah. Penghakiman-Ku adil, kerana Aku tidak
mengikut kehendak-Ku sendiri tetapi kehendak Dia yangmengutus-Ku.

31 ‘Jika Akumemberi kesaksian tentang diri-Ku sendiri, itu tidaklahwajar
diterima sebagai bukti yang sah. 32 Ada lain yang memberi kesaksian
tentang diri-Ku, dan Aku tahu kesaksian yang disampaikan-Nya tentang-Ku
itu benar.

Kesaksian Yahya
33 ‘Kamu telah mengutus orang untuk berjumpa dengan Yahya, dan dia

telah memberikan kesaksian yang benar. 34 Sebenarnya Aku tidak memer-
lukan kesaksian manusia. Aku menyebutnya supaya kamu percaya dan
dapat diselamatkan. 35 Yahya ibarat pelita yang menyala dan bercahaya.
Bagi seketika lamanya, kamumemilih untukmenikmati cahayanya.

36 ‘Tetapi kesaksian-Ku lebih besar daripada kesaksian Yahya. Aku
melakukan apa yang ditugaskan oleh Bapa-Ku, dan hal ini membuktikan
bahawa Bapa telah mengutus-Ku. 37 Bapa yang mengutus-Ku dan mem-
berikan kesakian tentang diri-Ku ini belumpernah kamudengar suara-Nya
atau lihat wajah-Nya. 38Firman Tuhan tidakmenetap dalamdirimu kerana
kamu tidak percaya kepada Dia yang diutus Bapa.

Kesaksian Kitab
39 ‘Kamumengkaji Kitab Suci dengan tekun kerana kamu percaya dalam-

nya kamu mendapat hidup kekal. Sebenarnya Kitab Suci memberikan
kesaksian tentang diri-Ku. 40 Tetapi kamu tidak mahu datang kepada-Ku
untukmendapatkan hidup kekal.

41 ‘Aku tidak mengharapkan pujian daripada manusia. 42 Aku men-
genalmu. Aku tahu kamu sebenarnya tidak mengasihi Allah. 43 Aku
datang atas nama Bapa-Ku, tetapi kamu tidak menyambut-Ku. Namun,
ketika orang lain datang atas namanya sendiri, kamu menyambutnya.
44Bagaimanakamumungkinpercayakepada-Ku, sedangkankamumencari
pujian sesama sendiri? Kamu tidak berusaha mendapatkan pujian dari-
pada Allah Yang Esa.

45 ‘Jangan sangka Aku akan menuduhmu di hadapan Bapa. Musa yang
kamu harapkan itulah yang akan menuduhmu. 46 Sekiranya benar kamu
percaya kepada Musa, tentulah kamu percaya kepada-Ku, kerana Musa
telah menulis tentang diri-Ku. 47 Kamu tidak percaya akan apa yang
ditulis oleh Musa, maka bagaimana kamumungkin percaya akan apa yang
Kukatakan?’

6
Isamemberi lima ribu orangmakanan
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1 Setelah itu Isa pergi ke seberang Laut Galilea yang juga dipanggil
Tiberias. 2 Ramai orang mengikut-Nya setelah melihat mukjizat-Nya
menyembuhkan orang sakit. 3 Isa mendaki sebuah bukit lalu duduk di situ
bersama para pengikut-Nya. 4Pada masa itu perayaan Paska orang Yahudi
hampir tiba.

5 Apabila Isa memandang sekeliling dan melihat ramai orang datang
ke arah-Nya, Dia berkata kepada Filipus, ‘Dari manakah dapat kita beli
makanan untuk semua mereka ini?’ 6 (Sebenarnya Isa bertanya itu untuk
menduga Filipus sahaja kerana Dia tahu apa yang akan dilakukan-Nya.)

7Filipusmenjawab, ‘Roti yang berharga dua ratus kepingwangperakpun
tidak cukup, meskipun jika dibahagi secebis seorang.’

8 Seorang lagi pengikut Isa bernama Andreas, saudara Simon Petrus,
berkata kepada-Nya, 9 ‘Ada seorang budak di sini yang mempunyai lima
buku roti barli dan dua ekor ikan. Tetapi tidak mungkin akan cukup untuk
orang seramai ini!’

10 Isa berkata kepada para pengikut-Nya, ‘Ajaklah mereka duduk.’ (Di
situ ada banyak rumput.) Mereka itu pun duduk, kira-kira lima ribu orang
lelaki semuanya. 11 Isa mengambil roti itu lalu mengucap syukur kepada
Allah. Selepas itu Dia memecah-mecahkan roti itu antara orang ramai
itu. Kemudian Dia membahagi-bahagikan ikan itu pula. Semuanya makan
sepuas-puasnya.

12 Setelah kenyang semuanya, Isa berkata kepada para pengikut-Nya,
‘Kumpulkanlah baki makanan, jangan ada yang terbuang.’ 13 Lalu mereka
mengumpulkannya dan mengisi dua belas bakul baki makanan daripada
lima buku roti barli yang dimakan oleh orang ramai itu.

14Apabila mereka melihat mukjizat yang dilakukan oleh Isa itu, mereka
pun berkata, ‘MemangDialahNabi yang dinanti-nantikan datang ke dunia!’
15 Isa tahu bahawamereka hendak datang danmemaksa-Nyamenjadi raja.
Oleh itu Dia beredar sekali lagi ke bukit seorang diri.

Isa berjalan di atas air
16 Setelah senja hari, para pengikut Isa turun ke tasik. 17Mereka menaiki

perahumenyeberangi tasik itu ke Kapernaum. Hari sudah gelap namun Isa
belumpulangmendapatkanmereka. 18Ketika itu tasikmulaibergelombang
kerana angin bertiup kencang. 19 Setelah para pengikut Isa berkayuh tiga
atau tiga setengah batu, mereka terpandang Dia berjalan di atas air ke arah
perahu mereka, lalu mereka pun ketakutan. 20 Tetapi Isa berkata kepada
mereka, ‘Jangan takut, Aku Isa!’ 21Barulah mereka mahu menyambut-Nya
naik ke perahu. Pada saat itu juga tibalah perahu itu ke tempat yang dituju.

22 Pada keesokan harinya, orang ramai yang berada di seberang tasik
sedar bahawa di situ hanya ada sebuah perahu dan Isa tidak menaiki
perahu itu. Mereka tahu bahawa para pengikut Isa telah bertolak menaiki
perahu itu tanpa-Nya. 23 Kemudian, beberapa buah perahu dari Tiberias
berlabuh dekat tempat orang ramai makan roti selepas Junjungan men-
gucap syukur. 24 Apabila mereka tidak melihat Isa atau para pengikut-
Nya, mereka punmenaiki perahu-perahu itu menuju ke Kapernaum untuk
mencari Isa.

Roti Hidup
25Ketika mereka bertemu dengan Isa di seberang tasik, mereka bertanya

kepada-Nya, ‘Tuan Guru, bilakah Engkau sampai kemari?’
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26 Isamenjawab, ‘Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, kamumencari-
Ku bukan kerana kamu telah melihat tanda-tanda mukjizat, tetapi kerana
kamutelahdapatmakansehinggakenyang. 27 Janganlahberusahamendap-
atkanmakanan yang boleh basi. Berusahalahmendapatkanmakanan yang
dapat bertahan sampai hidup kekal. Itulah makanan yang akan diberikan
kepada-Mu oleh Putera Insan, kerana Allah Bapa telahmelantik-Nya.’

28 Mereka bertanya kepada-Nya, ‘Apakah yang mesti kami buat untuk
melaksanakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?’

29 Isa berkata, ‘Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah iaitu supaya
kamu percaya kepada Dia yang diutus-Nya.’

30Mereka bertanya kepada-Nya, ‘Apakah tanda ajaib yang dapat Kautun-
jukkan supaya kami melihatnya lalu percaya kepada-Mu? Apakah yang
dapat Kaulakukan? 31Nenek moyang kami makan manna di gurun, seba-
gaimana tersurat di dalam Kitab Suci: “Dia memberikan roti dari syurga
untuk dimakan olehmereka.” ’

32 Lalu Isa berkata, ‘Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, bukanlah
Musa yang memberimu roti dari syurga tetapi Bapa-Ku yang memberimu
roti sebenar dari syurga. 33 Roti yang diberikan oleh Allah ialah Dia yang
turun dari syurga danmemberi hidup kepadamanusia di dunia.’

34Kemudianmereka berkata, ‘Junjungan, berilah kami roti itu selalu.’
35 Isa berkata kepada mereka, ‘Akulah Roti Hidup itu. Sesiapa yang

datang kepada-Ku tidak akan lapar lagi, dan sesiapa yang percaya kepada-
Ku tidak akan dahaga lagi. 36 Telah Kukatakan kepadamu, bahawa kamu
telahmelihat-Ku, namuntidakpercayakepada-Ku. 37Semuayangdiberikan
kepada-Ku oleh Bapa akan datang kepada-Ku. Aku tidak akanmenolak seo-
rang pun yang datang kepada-Ku. 38Aku turun dari syurga bukanlah untuk
melakukan kehendak-Ku sendiri tetapi kehendak Dia yang mengutus-Ku.
39 Inilah kehendak Dia yang mengutus-Ku: Daripada semua yang diberi
kepada-Ku, tiada seorang pun yang keciciran tetapi akan Kubangkitkan
kesemuanya padahari akhir. 40Demikianlah kehendakBapa-Ku iaitu setiap
orang yang melihat Putera-Nya dan percaya kepada-Nya akan mendapat
hidup yang kekal, dan Aku akanmembangkitkannya pada hari akhir.’

41OrangYahudi di situmulamerungut sesama sendirimenentang Isa ker-
ana kata-katanya, ‘Akulah roti yang turun dari syurga.’ 42Mereka berkata,
‘BukankahDia Isa, anakYusuf, dan ibubapa-Nyakita kenal? BagaimanaDia
bolehmengaku, “Aku turun dari syurga”?’

43Lalu Isa berkata kepada mereka, ‘Janganlah merungut sesama sendiri.
44 Tiada seorang pun yang dapat datang kepada-Ku kecuali didorongkan
oleh Bapa yang mengutus-Ku dan Aku akan membangkitkannya pada hari
akhir. 45 Ada tersurat di dalam tulisan para nabi: “Semua manusia akan
diajar oleh Allah.” Dengan demikian, seorang yang mendengar dan belajar
daripada Bapa akan datang kepada-Ku.’ 46 Tidak seorang pun pernah
melihat Bapa. Hanya Dia yang datang daripada Allah telah melihat Bapa.
47 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, orang yang percaya mendapat
hidup yang kekal. 48Akulah roti hidup. 49Nenekmoyangmumakanmanna
di gurun, tetapi mereka mati juga. 50 Inilah roti yang turun dari syurga.
Orang yangmakan roti ini tidak akanmati. 51AkulahRoti Hidup yang turun
dari syurga. Orang yang makan roti ini akan hidup kekal. Roti yang akan
Kuberikan untuk hidupmanusia di dunia ini adalah tubuh-Ku.’

52Orang Yahudi yang mendengar kata-kata ini mula bertengkar sesama
sendiri
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‘Bagaimanakah mungkin orang ini memberikan tubuh-Nya untuk kita
makan?’

53 Isa berkata kepada mereka, ‘Sesungguhnya Aku berkata kepadamu,
jika kamu tidak makan tubuh Putera Insan dan minum darah-Nya, kamu
tidak mempunyai hidup dalam dirimu. 54 Sesiapa yang makan tubuh-
Ku dan minum darah-Ku mendapat hidup yang kekal, maka Aku akan
membangkitkannya pada hari akhir. 55 Tubuh-Ku inilah makanan yang
sebenar. Darah-Ku inilah minuman yang sebenar. 56 Apabila seorang
makan tubuh-Ku dan minum darah-Ku, maka dia tetap di dalam-Ku dan
Aku di dalamnya. 57Seperti Bapa yang hidupmengutus Aku, danAku hidup
kerana Bapa hidup. Demikianlah juga, orang yang makan tubuh-Ku akan
hidupkeranaAkuhidup. 58 Inilah roti yang turundari syurga, bukan seperti
roti yang dimakan oleh nenek moyangmu, yang kemudiannya mati juga
walaupun telah memakannya. Sebaliknya, sesiapa yang makan roti ini
akanhidupkekal.’ 59Demikianlahkata-kata Isaketikamengajardi saumaah
di Kapernaum.

Kata-kata untuk pengikut Isa
60 Antara para pengikut yang mendengar kata-kata-Nya itu, ramai yang

berkata, ‘Ajaran ini terlalu susah difahami. Siapakah yang dapat meneri-
manya?’

61 Isa tahu tanpa diberitahu akan rungutan para pengikut-Nya. Lalu Dia
berkata kepada mereka, ‘Adakah perkara ini menyebabkan kamu enggan
percaya?’ 62Bagaimanananti kalau kamumelihat Putera Insannaik semula
ke tempat asal-Nya? 63 Hanya Roh Suci memberi hidup. Tubuh tidak
ada faedahnya. Apa yang Kukatakan kepadamu ini datang daripada Roh
Suci dan memberi hidup. 64 Sungguhpun begitu, sebilangan daripadamu
tidak percaya.’ (Isa mengetahui dari mulanya siapa yang enggan percaya
dan siapa yang akan mengkhianati-Nya.) 65 Isa berkata lagi, ‘Maka itulah
sebabnya Aku berkata kepadamu, tiada seorang pun dapat datang kepada-
Ku kecuali dengan keredaan Allah.’

Pengakuan Petrus
66 Selepas itu, ramai pengikut Isa menjauhkan diri dan tidak lagi

mengikut-Nya.
67Oleh yang demikian, Isa bertanya kepada pengikut-Nya yang dua belas

itu, ‘Adakah kamu juga akanmeninggalkan-Ku?’
68 Simon Petrus berkata kepada Isa, ‘Junjungan, kepada siapa lagi akan

kami pergi? Engkaulah yang memiliki kata-kata hidup yang kekal. 69Kami
percaya sepenuh hati bahawa Engkaulah Yang Suci daripada Allah.’

70 Isa berkata, ‘Tidakkah kamu dua belas orang ini Kupilih, tetapi seorang
daripadamu adalah iblis?’ 71 Yang dimaksudkan oleh Isa ialah Yudas anak
Simon Iskariot. Meskipun Yudas salah seorang pengikut Isa yang dua belas
itu, dia akanmengkhianati-Nya.

7
Isamengajar di Perayaan Tabernakel

1Selepas itu, Isa pergi berjalan di Galilea. Dia tidak pergi ke daerah Yudea
kerana orang Yahudi di situ berniat hendak membunuh-Nya. 2 Ketika itu
PerayaanTabernakel orangYahudi hampir tiba. 3Oleh itu, saudara-saudara



Yahya 7:4 151 Yahya 7:27

Isa berkata kepada-Nya, ‘Beredarlah dari sini ke Yudea, supaya pengikut-
pengikut-Mu dapat melihat perbuatan-Mu. 4 Orang tidak menyembun-
yikan perbuatannya kalau ingin menjadi ternama. Kerana Kamu sudah
melakukan perkara-perkara ini, biarlah diri-Mu dikenal orang di dunia.’
5 (Saudara-saudara Isa sendiri tidak percaya kepada-Nya.)

6 Lalu Isa berkata kepada mereka, ‘Saat-Ku belum sampai lagi. Saatmu
bila-bila sahaja. 7Dunia ini tiada sebab untuk membencimu. Tetapi dunia
membenci-Ku, keranaAkumemberikan kesaksian tentangnya bahawa ker-
janya durjana. 8Pergilah menyambut perayaan itu. Aku tidak pergi kerana
saat-Ku belum sampai sepenuhnya.’ 9 Setelah berkata demikian, Isa tetap
tinggal di Galilea.

10 Apabila saudara-saudara-Nya telah bertolak untuk menghadiri per-
ayaan itu, Isa pun pergi juga secara diam-diam. 11 Pada masa perayaan itu
orang Yahudi mencari Isa. Mereka bertanya, ‘Di manakah Dia?’

12Orangramaiberbisik-bisik tentang-Nya. Adayangberkata, ‘Dia seorang
yang baik.’
Ada pula yang berkata, ‘Tidak! Dia membawa ajaran sesat!’ 13 Tetapi

semuanya tidak berani bercakap secara terbuka tentang Isa, kerana takut
akan orang Yahudi.

Kesaksian Isa tentang diri-Nya
14 Pada pertengahan masa perayaan itu, Isa masuk ke rumah ibadat

lalu mengajar. 15 Orang Yahudi tercengang mendengar kata-kata-Nya lalu
berkata, ‘Bagaimanakah orang ini begitu berpengetahuan walaupun tidak
dididik?’

16 Lalu Isa menjawab, ‘Apa Kuajarkan bukanlah ajaran-Ku, tetapi ajaran
Dia yang mengutus-Ku. 17 Orang yang mahu melaksanakan kehendak
Allah akan tahu sama ada ajaran ini datang daripada diri-Ku atau dari-
pada Allah. 18 Seseorang yang bercakap atas namanya sendiri mencari
kemuliaan bagi dirinya. Sebaliknya, seseorang yang mencari kemuliaan
bagi Dia yang mengutusnya, adalah jujur dan bersih daripada sebarang
kepalsuan. 19 Tidakkah Musa menyampaikan hukum Taurat kepadamu?
Tetapi tidak seorangpundi antara kamuyangmelaksanakanhukumTaurat
itu. Mengapakah kamu hendakmembunuh-Ku?’

20 Orang ramai menjawab, ‘Kamu dirasuk roh iblis! Siapa pula yang
hendakmembunuh-Mu?’

21 Isa berkata kepada mereka, ‘Aku melakukan satu mukjizat, lalu kamu
semua berasa takjub. 22Musa telah memberimu peraturan bersunat. Oleh
itu, pada hari Sabat pun kamu hendakmenyunatkan anak lelakimu. (Sebe-
narnya peraturan bersunat itu bukanlah bermula daripada Musa, tetapi
daripada nenek moyangmu sebelumnya.) 23 Kiranya seorang anak lelaki
boleh disunatkan pada hari Sabat kerana tidak mahu melanggar hukum
Musa, mengapakah kamu marah kepada-Ku kerana menyembuhkan selu-
ruh tubuh seseorang pada hari Sabat? 24 Janganlah hakimi seseorang
berdasarkan apa yang dilihat. Hakimilah dengan adil.’

25Sebilangan penduduk Baitulmaqdis berkata, ‘Bukankah orang ini yang
dicari oleh mereka untuk dibunuh?’ 26 Lihatlah, Dia bercakap di hadapan
orang ramai, tetapi mereka diam sahaja. Adakah para pemerintah itu
benar-benar tahu bahawa Dia al-Masih? 27Orang ini, kita tahu tempat asal-
Nya.’ Tetapi, apabila al-Masih datang, tiada siapa yang tahu akan tempat
asal-Nya.’
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28Ketika Isamengajardi rumah ibadat, Diaberserudengan suara lantang,
‘Kamu tentu mengenal siapa Aku dan di mana tempat asal-Ku. Aku datang
bukanlah dengan kehendak-Ku sendiri. Dia yangmengutus-Ku dapat diper-
cayai, tetapi kamutidakmengenal-Nya. 29Akumengenal-NyakeranaDialah
yangmengutus-Ku dan Aku datang daripada-Nya.’

30 Selepas itu, mereka cuba menangkap Isa. Tetapi tiada seorang pun
memegang-Nya kerana saat-Nya belum sampai. 31 Sebilangan besar orang
ramai itu percaya kepada Isa. Mereka berkata, ‘Apabila al-Masih datang,
adakah dia akanmelakukan lebih banyakmukjizat daripada orang ini?’

32 Apabila bisikan orang ramai didengar oleh orang Farisi, mereka dan
para ketua imam pun menyuruh beberapa orang pengawal rumah ibadat
menangkap Isa.

33Namun, Isa berkata, ‘Akuakanbersamamu sebentar sahaja. Selepas itu
Aku akan pulang kepadaDia yangmengutus-Ku. 34Kamuakanmencari-Ku,
tetapi tidak dapat menemui-Ku, kerana kamu tidak boleh datang ke tempat
Aku berada.’

35Orang Yahudi berkata sesama sendiri, ‘Ke manakah Dia hendak pergi
sehingga kita tidak dapat menemui-Nya? Adakah Dia hendak pergi kepada
orang Yahudi yang tinggal di perantauan di kalangan orang Yunani untuk
mengajar orang Yunani?’ 36 Apakah maksud kata-kata-Nya, “Kita akan
mencari-Nya tetapi tidak dapatmenemui-Nya kerana kita tidak boleh pergi
ke tempat Dia berada”?’

37 Pada hari terakhir perayaan itu, iaitu hari yang terutama, Isa berdiri
laluberkatadengansuara lantang, ‘Sesiapayangdahaga, datanglahkepada-
Ku untuk minum.’ 38 Sebagaimana tersurat di dalam Kitab Suci, “Sesiapa
yang percaya kepada-Ku, dalam hatinya akan terpancar mata air yang
memberi hidup.” ’ 39 (Yang dimaksudkan oleh Isa ialah Roh Suci yang akan
diterimakelakolehorangyangpercayakepada-Nya. Padamasa ituRohSuci
belum dikurniakan, kerana Isa belum dimuliakan.)

Perbalahan tentang siapa Isa
40 Sebilangan orang yang mendengar kata-kata Isa berkata, ‘Sudah tentu

orang inilah Nabi itu!’
41Ada pula yang berkata, ‘Dialah al-Masih yang diutus oleh Allah.’
Sebaliknya, ada yang berkata, ‘Al-Masih yang diutus oleh Allah bukan

dari Galilea. 42 Menurut Kitab Suci, al-Masih yang diutus Allah itu ke-
turunan Raja Daud dan akan dilahirkan di kota Baitlahim, tempat asal
Raja Daud.’ 43 Demikianlah mereka berbalah lalu berpihak-pihak kerana
Isa. 44 Beberapa orang ingin menangkap-Nya, namun tiada siapapun
menyentuh-Nya.

45 Kemudian para pengawal rumah ibadat datang kepada para ketua
imam dan orang Farisi. Lalu mereka bertanya kepada para pengawal
rumah ibadat itu, ‘Mengapakah kamu tidakmembawa Dia ke sini?’

46 Para pengawal itu menjawab, ‘Belum pernah seseorang bercakap
seperti-Nya!”

47Orang Farisi berkata, ‘Adakah kamu disesatkan juga? 48Adakah mana-
mana pemerintah atau orang Farisi percaya kepada-Nya? 49 Tetapi hanya
orang ramai ini tidakmengenal hukum Taurat – terlaknatlahmereka ini!’

50 Nikodemus, seorang Farisi yang pernah pergi menemui Isa, berkata,
51 ‘Bukankah mengikut hukum Taurat, kita tidak boleh menghukum sese-
orang tanpa perbicaraan dan penyiasatan terlebih dahulu?’
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52Mereka berkata, ‘Adakah kamu juga berasal dari Galilea? Kajilah, dan
kamu akan tahu tiada nabi yang datang dari Galilea.’

53 Selepas itu semua orang pulang ke rumah.

8
Perempuan yang berzina

1 Akan tetapi Isa pergi ke Bukit Zaitun. 2 Pada keesokan harinya, pagi-
pagi lagi Dia masuk ke rumah ibadat. Semua orang di situ datang kepada-
Nya. Dia duduk lalu mengajar mereka. 3 Guru Taurat dan orang Farisi
membawa kepada Isa seorang perempuan yang didapati berzina. Mereka
membuat perempuan itu berdiri di hadapan semua orang di situ. 4Mereka
berkata kepada Isa, ‘Tuan Guru, perempuan ini ditangkap ketika berzina.’
5 Di dalam hukum Taurat, Musa memberi perintah supaya perempuan
demikian direjam sampai mati. Bagaimanakah pendapat-Mu?’ 6 Mereka
bertanya demikian untuk menduga Isa supaya mempunyai alasan untuk
menuduh-Nya.
Tetapi Isa tunduk menulis di tanah dengan jari-Nya. 7 Mereka tetap

mengulangi pertanyaan itu. Oleh yang demikian, Isa meluruskan badan-
Nya lalu berkata kepada mereka, ‘Sesiapa di antaramu yang tidak berdosa,
hendaklah dia yang pertama merejam batu kepadanya.’ 8 Kemudian Isa
tundukmenulis semula di tanah.

9 Setelah mendengar kata-kata Isa, seorang demi seorang, bermula den-
gan yang tertua, beredar dari situ. Akhirnya hanya Isa dan perempuan itu
yang tinggal. 10 Isameluruskan badan-Nya lalu berkata kepada perempuan
itu, ‘Di manakahmereka? Tidak adakah orang yangmengutukmu?’

11Perempuan itumenjawab, ‘Tidak ada, Junjungan.’
Isa berkata, ‘Aku pun tidak menghukummu. Pergilah, jangan berbuat

dosa lagi.’

Isa cahaya dunia
12 Isa berkata lagi kepada mereka, ‘Akulah cahaya dunia. Orang yang

mengikut-Ku tidak akan berjalan dalam kegelapan tetapi akanmempunyai
cahaya hidup.’

13 Lalu orang Farisi yang hadir berkata kepada Isa, ‘Kamu memberikan
kesaksian tentang diri-Mu sendiri. Kesaksian-Mu tidak sah.’

14 Isa menjawab, ‘Walaupun Aku memberi kesaksian tentang diri-Ku
sendiri, kesaksian-Ku benar, kerana Aku tahu dari mana Aku datang dan
ke mana Aku pergi, sedangkan kamu tidak tahu dari mana Aku datang dan
kemana Aku pergi. 15Kamumenghakimi orangmengikut ukuranmanusia.
Aku tidak menghakimi sesiapapun. 16 Tetapi sekiranya Aku menghakimi,
penghakiman-Ku adil, kerana Aku tidak menghakimi sendirian. Bapa yang
mengutus-Ku menghakimi bersama-sama-Ku. 17 Ada tersurat di dalam
hukum Taurat kamu: Kesaksian dua orang adalah sah. 18 Aku memberi
kesaksian tentangdiri-Ku. Bapayangmengutus-Ku jugamemberi kesaksian
tentang diri-Ku.’

19Oleh itu mereka bertanya, ‘Di manakah Bapa-Mu itu?’
Isa menjawab, ‘Kamu tidak mengenal-Ku atau Bapa-Ku. Kalaulah kamu

mengenal-Ku, tentu kamu mengenal Bapa-Ku juga.’ 20 Isa mengatakan
segala ini di perbendaharaan ketikamengajar di rumah ibadat. Tetapi tiada
seorang punmenangkap-Nya, kerana saat-Nya belum sampai.



Yahya 8:21 154 Yahya 8:44

21 Isa berkata lagi kepada mereka, ‘Aku akan pergi dan kamu akan
mencari-Ku, tetapi kamu akanmati dalam dosamu. Kamu tidak boleh pergi
ke tempat Aku pergi.’

22 Lalu orang Yahudi berkata, ‘Adakah Dia hendak membunuh diri?’
Kerana Dia berkata, ‘Kamu tidak boleh pergi ke tempat Aku pergi.’

23 Isa berkata, ‘Kamu datang dari bawah; Aku datang dari atas. Kamu
berasal dari dunia; Aku tidak berasal dari dunia. 24 Itulah maka Kukatakan
kepadamu, kamu akan mati dalam dosamu. Memanglah kamu akan
mati dalam dosamu jika kamu tidak percaya bahawa Akulah Dia yang
Kukatakan.’

25 ‘Siapa Kamu ini?’ tanyamereka.
Isa menjawab, ‘Akulah Dia yang telah Kukatakan kepadamu dari mula

lagi. 26 Ada banyak lagi yang perlu Kukatakan dan Kuadili tentangmu.
TetapiDiayangmengutus-Kudapatdipercayai. Akumenyampaikankepada
dunia apa yang Kudengar daripada-Nya.’

27 Mereka tidak faham bahawa selama ini Isa bercakap tentang Bapa.
28 Lalu Isa berkata kepada mereka, ‘Apabila kamu meninggikan Putera
Insan, barulah kamu tahu bahawa Akulah Dia yang Kukatakan, dan Aku
tidak pernah melakukan sesuatu menurut kehendak-Ku. Aku hanya men-
gatakan apa yang diajarkan oleh Bapa. 29Dia yangmengutus-Ku ada di sisi-
Ku. Dia tidak pernah membiarkan Aku keseorangan, kerana Aku sentiasa
melakukan apa yang diredai-Nya.’ 30 Setelah mendengar kata-kata Isa,
ramai orang percaya kepada-Nya.

Kebenaran yangmembebaskanmu
31 Isa berkata kepada orang Yahudi yang percaya kepada-Nya, ‘Kalau

kamu mengikut ajaran-Ku, kamu pengikut-Ku yang sejati. 32 Maka kamu
akanmengenal kebenaran dan kebenaran akanmembebaskanmu.’

33Mereka berkata, ‘Kami keturunan Ibrahim. Kami belum pernah diper-
hambakan. Apakahmaksud kata-kata-Mu, “Kamu akan dibebaskan”?’

34 Isa berkata kepada mereka, ‘Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu,
sesiapa yang melakukan dosa menjadi hamba kepada dosa. 35 Seorang
hamba tidak mempunyai kedudukan kekal dalam sebuah keluarga, tidak
seperti seorang anak yang selama-lamanya anggota keluarga itu. 36Dengan
demikian, jika Putera membebaskanmu, kamu akan bebas sepenuhnya.
37 Aku tahu kamu keturunan Ibrahim, tetapi kamu ingin membunuh-Ku
keranakata-kata-Ku tidakmendapat tempat dalamdirimu. 38Akumenyam-
paikanapayangdinyatakanolehBapa-Ku. Demikian jugakamumelakukan
apa yang disampaikan oleh bapamu.’

39Merekamenjawab, ‘Bapa kami Ibrahim.’
Tetapi Isa berkata, ‘Sekiranya kamu benar-benar anak Ibrahim, tentu

kamu lakukan apa yang telah dilakukan oleh Ibrahim. 40Aku hanya mem-
beritahumu apa yang difirmankan Allah kepada-Ku, tetapi kamu hendak
membunuh-Ku. Ini bukanlah perlakuan Ibrahim! 41Kamumelakukan apa
yang dilakukan oleh bapamu.’
Mereka menjawab, ‘Kami bukan anak luar nikah. Bapa kami satu, iaitu

Allah.’
42 Isa berkata kepadamereka, ‘Kalaulah benar Allah Bapamu, tentu kamu

mengasihi-Ku, kerana Aku datang daripada-Nya, bukan dengan kehendak-
Ku sendiri, tetapi diutus-Nya. 43Mengapa kamu tidak mengerti kata-kata-
Ku? Kerana kamu enggan mendengar kata-kata-Ku. 44 Bapamu Iblis dan
kamu anak-anaknya. Kamu lebih cenderung menurut kehendak bapamu.
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Dari mulanya lagi, Iblis pembunuh. Dia tidak menyokong kebenaran, ker-
ana dalamdirinya tidak ada kebenaran. Apabila dia berdusta, dia bercakap
dari sifat tabiinya sendiri, kerana dia pendusta dan bapa segala dusta.
45Sebaliknyaakumenyampaikankebenaran,maka itulahkamutidakmahu
percaya kepada-Ku. 46 ‘Siapakah antaramu yang dapat membuktikan Aku
berdosa? Jika Aku berkata benar, mengapa kamu tidak mempercayai-
Ku? 47 Orang yang daripada Allah mendengar firman Allah. Kamu tidak
mendengarnya, kerana kamu bukan daripada Allah.’

48Orang Yahudi berkata, ‘Tidakkah benar kami katakan, Kamu ini orang
Samaria dan dirasuk roh iblis?’

49 Isa menjawab, ‘Aku tidak dirasuk roh iblis. Aku memuliakan Bapa-
Ku, tetapi kamu menghina-Ku. 50 Aku tidak mencari kemuliaan untuk
diri-Ku, tetapi Dia yang mencarinya untuk-Ku, dan Dia akan menghakimi.
51 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, sesiapa yang menurut kata-Ku
tidak akanmati.’

52 Orang Yahudi berkata kepada-Nya, ‘Sekarang tahulah kami bahawa
Kamu dirasuk roh iblis! Ibrahim sudah mati, begitu juga nabi-nabi. Tetapi
Kamu berkata, “Sesiapa yangmenurut kata-Ku tidak akanmati.” 53Adakah
Kamu lebih besar daripada bapa kami Ibrahimyang sudahmati? Nabi-nabi
juga sudahmati. Kamu sangka Kamu ini siapa?’

54 Isa menjawab, ‘Sekiranya Aku memuliakan diri-Ku, kemuliaan itu
tidak bererti. Bapa-Ku yang memuliakan Aku. Kamu mengatakan Dia itu
Tuhanmu. 55 Namun, kamu tidak mengenal-Nya, tetapi Aku mengenal-
Nya. Sekiranya Kukatakan Aku tidak mengenal-Nya, jadilah Aku pendusta
sepertimu. Aku mengenal-Nya dan taat akan firman-Nya. 56 Bapamu
Ibrahim bersukacita melihat hari-Ku. Dia melihatnya dan bergembira.’

57Orang Yahudi berkata kepada-Nya, ‘Usia-Mu belum sampai lima puluh
tahun. Bagaimana Kamumungkin berjumpa dengan Ibrahim?’

58 Isa berkata kepada mereka, ‘Apa yang Kukatakan ini benar, sebelum
Ibrahim dilahirkan Aku sudah ada.’ 59 Setelah itu mereka memungut batu
untukmerejamIsa, tetapi Isamenyembunyikandiri-Nya lalumeninggalkan
rumah ibadat.

9
Penyembuhan seorang lelaki yang buta sejak lahir

1 Ketika Isa sedang lalu di suatu tempat, Dia terpandang seorang lelaki
yang buta sejak lahir. 2 Para pengikut-Nya bertanya, ‘Tuan Guru, siapakah
yang berdosa, orang itu atau ibu bapanya, maka dia dilahirkan buta?’

3 Isa menjawab, ‘Bukan dia dan bukan juga ibu bapanya. Dia begitu
supaya kuasa Allah dapat dinyatakan melaluinya. 4 Selagi siang, kita mesti
melakukan tugas Dia yang telah mengutus-Ku. Malam akan tiba apabila
seorang tidak dapatmelakukan apa-apa lagi. 5SelamaAku di dunia, Akulah
cahaya dunia.’

6Selepas itu, Isa berludah ke tanahuntukmembuat tanah liat lalumenya-
pukannya pada mata orang itu. 7 Isa berkata kepadanya, ‘Pergilah basuh
mukamu di Kolam Siloam’ (Siloam bererti ‘diutus’ dalam bahasa Ibrani).
Orang itu punpergimembasuhmuka. Apabila dia kembali, dia sudahdapat
melihat.

8 Jiran tetangga dan semua orang yang tahu dia buta bertanya, ‘Bukankah
orang ini yang selalu duduk meminta sedekah?’ 9 Ada yang berkata, ‘Ya,
dialah.’ Ada pula yang berkata, ‘Bukan, hanya serupa dengannya.’



Yahya 9:10 156 Yahya 9:32

Tetapi orang itu sendiri mengaku, ‘Akulah orang itu.’
10 Mereka bertanya kepadanya, ‘Bagaimanakah sekarang kamu dapat

melihat?’
11Dia menjawab, ‘Orang yang bernama Isa telah membuat secebis tanah

liat, disapukan-Nya ke mataku lalu berkata, “Pergilah basuh mukamu di
Kolam Siloam.” Sebaik-baik sahaja aku membasuh muka di kolam itu, aku
pun dapat melihat.’

12Mereka bertanya, ‘Dimanakah orang itu?’
Diamenjawab, ‘Aku tidak tahu.’
Perselisihan pendapat tentang Isa

13 Orang yang dahulunya buta itu dibawa mereka kepada orang Farisi.
14 Isa telah membuat tanah liat dan menyembuhkan mata orang itu pada
hari Sabat. 15Orang Farisimenanya orang itu bagaimana dia dapatmelihat.
Jawabnya, ‘Dia menyapukan tanah liat pada mataku, lalu aku memba-
suh muka, dan kemudian aku dapat melihat.’ 16 Sebilangan orang Farisi
itu berkata, ‘Dia bukan daripada Allah, kerana Dia melanggar peraturan
hari Sabat.’ Tetapi ada pula yang berkata, ‘Kalau Dia orang berdosa,
bagaimana Dia dapat melakukan mukjizat begini?’ Dengan demikian tim-
bullah perselisihan pendapat di kalanganmereka.

17 Orang Farisi bertanya lagi kepada orang yang dahulunya buta itu,
‘Kamu berkata Dia menyembuhkan matamu. Bagaimana pendapatmu
tentang Dia?’
Orang itu menjawab, ‘Dia seorang nabi.’
18Orang Yahudi enggan percaya bahawa orang itu dahulu buta matanya.

Oleh itu mereka memanggil ibu bapanya. 19Mereka bertanya, ‘Benarkah
dia anak kamu yang buta sejak lahir? Bagaimana pula dia boleh celik?’

20 Ibu bapa orang itumenjawab, ‘Ya, benar dia anak kami yang buta sejak
lahir. 21 Tetapi kami tidak tahu bagaimana dia dapat melihat sekarang dan
siapa yang menyembuhkan matanya. Dia sudah dewasa, tanyalah dia. Dia
dapat menjawab sendiri.’ 22 Ibu bapa orang itu berkata demikian kerana
takut akan orang Yahudi itu yang telah bersetuju bahawa sesiapa yang
mengakui Isa itu al-Masih akan disingkirkan dari saumaah. 23Maka itulah
ibu bapanya berkata, ‘Dia sudah dewasa, tanyalah dia.’

24Mereka punmemanggil orang itu lagi dan berkata, ‘Akuilah kemuliaan
Allah! Kamu tahu Dia itu orang berdosa.’

25Diamenjawab, ‘Sama ada Dia orang berdosa atau tidak, aku tidak tahu.
Yang kutahu, dulu aku buta, sekarang aku dapat melihat.’

26Merekabertanya lagi, ‘Apayangdibuat-Nyakepadamu? BagaimanaDia
mencelikkanmatamu?’

27 Dia menjawab, ‘Aku telah pun memberitahumu, tetapi kamu tidak
mendengar. Mengapakah kamuhendakmendengarnya lagi? Adakah kamu
inginmenjadi pengikut-Nya juga?’

28 Mereka mencacinya dan berkata, ‘Kamulah pengikut-Nya. Kami
pengikutMusa. 29Kami tahuAllah berfirmankepadaMusa. Orang itu, tiada
siapa yang tahu dari mana Dia datang.’

30 ‘Hairan sekali,’ kata orang yang dahulunya buta itu. ‘Kamu tidak
tahu dari mana Dia datang, tetapi Dia telah mencelikkan mataku! 31 Kita
tahu bahawa Allah tidak mendengar permintaan orang berdosa. Tetapi
jika seseorang takut akan Allah dan melakukan kehendak-Nya, Allah akan
mendengar permintaan-Nya. 32 Sejak permulaan dunia, belum pernah
kedengaran kisah orang yang dapat mencelikkan mata orang yang buta
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sejak lahir. 33 Jika orang itu bukan daripada Allah, tidaklah dapat Dia
melakukannya.’

34 Mereka berkata kepadanya, ‘Kamu orang berdosa sejak lahir. Kamu
hendak cubamengajar kami?’ Mereka punmenghalaunya keluar.

Kebutaan rohani
35 Isa mendengar bahawa mereka telah menghalaunya keluar, dan se-

lepas menemuinya, Dia bertanya, ‘Adakah kamu percaya kepada Putera
Insan?

36Orang itumenjawab, ‘Siapakah Dia, Junjungan? Katakanlah kepadaku,
supaya aku dapat percaya kepada-Nya.’

37 Isa berkata, ‘Kamu sudahpun melihat-Nya. Dialah yang sedang
bercakap denganmu sekarang.’

38Orang itu berkata, ‘Ya Junjungan, aku percaya.’ Dia pun sujud kepada
Isa.

39 Isa berkata, ‘Aku datang ke dunia ini untuk menghakimi manusia;
supaya orang buta dapat melihat, manakala orang yang dapat melihat pula
buta.’

40 Ketika orang Farisi di situ mendengar kata-kata Isa, mereka bertanya
kepada-Nya, ‘Adakah Kaumaksudkan kami juga buta?’

41 Isa menjawab, ‘Kalaulah kamu buta, tidaklah kamu berdosa. Tetapi
kamu berkata kamu dapat melihat, maka kamu tetap berdosa.’

10
Ibarat tentang seorang gembala yang baik

1 ‘Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, jika seseorang memasuki kan-
dang domba dengan cara lain, bukan melalui pintu, orang itu pencuri
dan perompak. 2 Orang yang masuk melalui pintu ialah gembala domba.
3 Penjaga kandang membuka pintu untuknya, dan kawanan domba itu
mendengar suaranya. Diamemanggil nama setiap dombanya. Gembala itu
pun memimpin domba-domba itu keluar. 4 Setelah semua domba keluar,
gembala itu berjalan di hadapan dan domba-domba mengikutnya kerana
mengenal suaranya. 5 Kawanan domba itu tidak akan mengikut orang
lain, malah akan lari daripadanya, kerana tidak mengenal suaranya.’ 6 Isa
bercerita secara kiasan, tetapi mereka tidak faham akanmaksud-Nya.

7 Oleh yang demikian, Isa berkata, ‘Sesungguhnya, Aku berkata
kepadamu, Akulah pintu bagi kawanan domba itu. 8 Orang yang datang
sebelumku adalah pencuri dan perompak, tetapi kawanan domba tidak
mengikut suara mereka. 9 Akulah pintu. Sesiapa yang masuk melalui-
Ku akan diselamatkan. Dia boleh keluar masuk, dan dia akan dapat
mencari padang rumput. 10 Pencuri datang untuk mencuri, membunuh
danmembinasakan. Tetapi Aku datang supayamanusiamempunyai hidup
yang berlimpah-limpah.

11 ‘Akulah gembala yang baik, yang mengorbankan nyawa untuk
kawanan dombanya. 12 Orang upahan yang bukan gembala atau pemilik
kawanan domba itu akan lari apabila melihat serigala datang. Maka
serigala menerkam domba itu dan menyebabkannya lari bertempiaran.
13Orang upahan itu lari kerana dia bekerja semata-mata untuk mendapat
upah. Dia tidak peduli akan kawanan domba itu.

14 ‘Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-domba-Ku dan
domba-domba-Ku mengenal-Ku, 15 sebagaimana Bapa mengenal-Ku, dan



Yahya 10:16 158 Yahya 10:41

Aku mengenal-Nya. Aku mengorbankan nyawa-Ku untuk domba-domba-
Ku. 16 Ada domba-domba lain diluar kawanan ini yang Kumiliki. Mereka
juga mesti Kupimpin, dan mereka akan mengikut suara-Ku. Kesemuanya
akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. 17 Bapa mengasihi-
Ku kerana Aku sanggup menyerahkan nyawa-Ku agar dapat mengambil-
nya semula nanti. 18 Sesiapapun tidak dapat meragut nyawa-Ku. Aku
menyerahkannya dengan rela. Aku berkuasa menyerahkan nyawa-Ku dan
berkuasa mengambilnya semula. Inilah tugas yang Kuterima daripada
Bapa-Ku.’

19 Setelah mendengar kata-kata Isa, orang Yahudi berselisih pendapat
lagi. 20 Sebilangan besar berkata, ‘Dia dirasuk roh iblis! Dia tidak siuman!
Mengapa kamumendengar katanya?’

21 Namun, ada yang berkata, ‘Orang yang dirasuk roh iblis tidak akan
dapat bercakap begini. Dan bagaimanakah roh iblis dapat mencelikkan
orang buta?’

Isa ditolak orang Israel
22Di Baitulmaqdis, Perayaan Pentahbisan sedang disambut. 23Ketika itu

musim sejuk, dan Isa sedang berjalan di serambi Sulaiman di dalam rumah
ibadat. 24 Orang Yahudi pun berkumpul di sekeliling-Nya lalu berkata,
‘Sampai bilakah Engkau membiarkan kami bertanya-tanya? Katakanlah
dengan jelas: Adakah Engkau ini al-Masih?’

25 Isa menjawab, ‘Aku sudahpun mengatakannya kepada kamu, tetapi
kamu tidak mahu percaya. Segala yang Kulakukan dengan kuasa Bapa-Ku
memberi kesaksian tentang diri-Ku. 26 Kamu tidak percaya kerana kamu
bukankawanandomba-Ku. 27Domba-domba-Kumendengar suara-Ku. Aku
mengenalmerekadanmerekamengikut-Ku. 28Akumemberimerekahidup
yangkekal. Mereka tidakakanbinasa. Tiada siapadapatmerampasmereka
daripada tangan-Ku. 29 Bapa-Ku yang mengurniakan mereka kepada-Ku
lebih besar daripada siapapun. Tiada siapa dapat merampas mereka
daripada Bapa. 30Bapa dan Aku adalah satu.’

31 Selepas itu orang Yahudi yang hadir pun memungut batu sekali lagi
untukmerejam Isa. 32Tetapi Isa berkata kepadamereka, ‘Aku telah banyak
melakukan perbuatan baik yang diserahkan Bapa kepada-Ku. Perbuatan
manakah yangmendorong kamumerejam-Ku?’

33 Orang Yahudi itu menjawab, ‘Kami hendak merejam Kamu bukan
kerana perbuatan-Mu yang baik, tetapi kerana Kamu mengkufuri Allah.
Kamuhanyalah seorangmanusia, tetapi Kamumenganggap diri-MuAllah!’

34 Isa berkata kepadamereka, ‘Tidakkah tersurat di dalam hukum Taurat
kamu: Allah berfirman, “Kamu ilahi”? 35 Jika Allahmenyebut orang sebagai
“ilahi” kerana firman Allah ditujukan kepadamereka, (apa yang tersurat di
dalamkitab itu tidak dapat dibatalkan) 36bagaimana denganDia yang telah
disucikan dan diutus ke dunia oleh Bapa? Wajarkah kamu katakan Aku
mengkufuriAllahkeranaAkuberkata, “AkuPuteraAllah”? 37AndainyaAku
tidak melakukan kehendak Bapa, janganlah percaya kepada-Ku. 38 Tetapi
jika Akumelakukannya, percayalah kepada apa yang Kulakukan, kalaupun
kamu tidak percaya kepada-Ku. Dengan demikian akan fahamlah kamu
bahawa Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Bapa.’ 39Mereka mencuba
lagi menangkap Isa, tetapi Isa dapat melepaskan diri dari tanganmereka.

40 Isa kembali ke seberang Sungai Yordan lalu tinggal di tempat Yahya
mengimadkan orang dahulu. 41 Ramai orang datang kepada Isa. Mereka
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berkata, ‘Yahya tidak melakukan mukjizat, namun kata-katanya tentang
orang ini semuanya benar.’ 42Ramai orang di kawasan itu percaya kepada
Isa.

11
Kematian dan kebangkitan Lazarus

1 Pada suatu ketika, seorang lelaki bernama Lazarus jatuh sakit. Dia
tinggal di Baitani bersama dua orang saudara perempuannya bernama
Maryam dan Marta. 2Maryamlah, yang saudaranya Lazarus sedang sakit,
merupakan seorang perempuan yang dahulu pernahmenuangkanminyak
wangi ke kaki Junjungandanmenyapunyadengan rambutnya. 3Kedua-dua
beradik perempuan itu mengirim khabar kepada Isa, ‘Junjungan, dia yang
Kaukasihi itu sakit.’

4 Apabila menerima berita itu, Isa berkata, ‘Sakit Lazarus tidak akan
membawa maut. Hal ini berlaku untuk memuliakan Allah. Disebabkan
kejadian ini Putera Allah akan dimuliakan.’ 5 Isamengasihi Marta, Maryam
danLazarus. 6Tetapi apabilaDiamendapatberitaLazarus sakit, Dia sengaja
tinggal di tempat itu dua hari lagi.

7Kemudian Dia berkata kepada para pengikut-Nya, ‘Marilah kita pulang
ke Yudea.’

8 Para pengikut-Nya menjawab, ‘Tuan Guru, bukankah orang Yahudi di
situ baru saja hendak merejam-Mu? Sekarang Engkau hendak pulang ke
situ?’

9 Isa berkata, ‘Bukankahwaktu siang dua belas jam lamanya? Orang yang
berjalan pada waktu siang tidak akan tersandung kakinya, kerana masih
ada cahaya di dunia ini. 10 Tetapi jika dia berjalan pada waktu malam,
kakinya akan tersandung kerana sudah tiada cahaya lagi.’

11Kemudian Isamenambah, ‘Sahabat kitaLazarus sedang tidur. Akuakan
pergi membangunkannya.’

12 Para pengikut Isa berkata, ‘Junjungan, sekiranya Lazarus tidur, dia
akan sembuh.’ 13 Yang dimaksudkan oleh Isa ialah Lazarus sudah mening-
gal dunia, tetapi para pengikut-Nyamengambil erti tidur yang biasa.

14 Oleh itu, Isa berkata kepada mereka dengan jelas, ‘Lazarus sudah
meninggal. 15 Tetapi, untuk kebaikanmu, Aku bersyukur Aku tidak
bersamanya ketika itu. Dengan demikian kamu akan percaya kepada-Ku.
Marilah kita pergi kepadanya.’

16TomasyangdisebutDidimusberkata kepadapengikut Isa yang lain. ‘Ya,
marilah kita pergi juga supaya kita mati bersama-Nya!’

17 Ketika Isa sampai, Dia mendapati Lazarus sudah empat hari di dalam
makam. 18 Baitani terletak kira-kira dua batu daripada Baitulmaqdis.
19Oleh itu ramai orang Yahudi datang melawat Maryam dan Marta untuk
melipurkan hati mereka yang duka kerana kematian Lazarus. 20 Apabila
Marta mendengar Isa datang, dia terus pergi untuk menyambut-Nya, man-
akala Maryam tinggal di rumah.

21Martaberkata kepada Isa, ‘Ya Junjungan, kalaulah Junjunganadadi sini
pada waktu itu, tentu saudaraku masih hidup! 22 Aku tahu, sekarang pun
apa saja permintaan Junjungan akan dikabulkan Allah.’

23 Isa berkata kepadaMarta, ‘Saudaramu akan hidup kembali.’
24 Marta menjawab, ‘Aku tahu Lazarus akan hidup kembali pada hari

akhir.’
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25 Isa berkata kepada Marta, ‘Akulah kebangkitan dan hidup. Sesiapa
yang percaya kepada-Ku akan hidup, meskipun dia sudah mati. 26 Orang
hidup yang percaya kepada-Ku tidak akan mati selama-lamanya. Per-
cayakah kamu?’

27 Marta menjawab, ‘Ya Junjungan, aku percaya bahawa Junjungan
adalah al-Masih, PuteraAllah, yang diutus olehAllah, dan yang akandatang
ke dunia ini.’

28 Setelah itu, Marta pergi memanggil saudaranya Maryam dan berbisik
kepadanya, ‘Guru ada di sini. Dia memanggilmu.’ 29Maryam pun segera
bangun lalu pergi untuk berjumpa Isa. 30 (Pada waktu itu Isa belum
sampai di kampung mereka. Dia masih di tempat Marta menyambut-Nya.)
31 Apabila orang Yahudi yang ada di rumah Maryam untuk melipurkan
hatinya itumelihat dia segera bangun lalu keluar,merekapunmengikutnya
keranamenyangka dia hendak kemakam Lazarus untukmenangisinya.

32 Setelah Maryam melihat Isa, dia berlutut di kaki-Nya lalu berkata,
‘Junjungan, kalaulah Engkau ada di sini pada waktu itu, tentu saudaraku
masih hidup!’

33 Ketika melihat Maryam menangis dan semua orang Yahudi yang
bersamanya, turut mengalirkan air mata, Isa sungguh hiba dan terharu.
34Dia bertanya kepadamereka, ‘Dimanakah kamu letakkan dia?’
Merekamenjawab, ‘Marilah lihat, Ya Junjungan.’
35 Isa menangis.
36 Semua orang Yahudi yang hadir berkata, ‘Lihatlah! Dia sungguh kasih

akan Lazarus.’
37 Namun, ada yang berkata, ‘Dia dapat mencelikkan orang buta.

Tidakkah Dia dapat mengelakkan kematian Lazarus?’
38 Isa yangmasih terharu pergi kemakamLazarus, iaitu sebuah gua yang

ditutup dengan batu besar. 39 Isa berkata, ‘Alihkan batu itu.’
Tetapi Marta berkata, ‘Junjungan, sudah empat hari dia dimakamkan,

tentu berbau.’
40 Isa berkata kepada Marta, ‘Bukankah sudah Kukatakan kepadamu,

kalau kamu percaya, kamu dapat melihat kemuliaan Allah?’
41 Mereka mengalihkan batu itu. Isa menengadah ke langit lalu

berkata, ‘Ya Bapa, Aku bersyukur kepada-Mu kerana Engkau menden-
gar permintaan-Ku. 42 Aku tahu Engkau memang sentiasa mendengar
permintaan-Ku. Aku menyebutnya untuk kebaikan semua orang di sini,
supayamereka percaya Engkaumengutus-Ku.’

43 Selepas itu, Isa berseru lantang, ‘Lazarus, keluar!’ 44 Lazarus pun
keluar. Tangan dan kakinya masih berbalut kain kafan, mukanya masih
dilitupi kain penutupmuka.
Isa berkata kepada orang ramai di situ, ‘Lucutkan kain kafannya dan

lepaskan dia.’
45Sebilangan besar orang yang datangmelawatMaryamdanmelihat apa

yang dilakukan oleh Isa terus percaya kepada-Nya. 46 Namun, ada yang
pulangmendapatkan orang Farisi danmelaporkan hal itu.

Pakatan untukmembunuh Isa
47 Oleh yang demikian, orang Farisi dan ketua imam mengadakan

mesyuarat Majlis Agama.
Mereka berkata, ‘Apakah yang patut kita buat? Lihatlah, orang itu

banyak melakukan mukjizat! 48 Jika kita biarkan Dia terus melakukannya,
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semua orang akan percaya kepada-Nya. Nanti orang Rom akan datang
memusnahkan kedudukan dan bangsa kita!’

49Salah seorang daripadamereka bernamaKayafas, seorang imambesar
pada tahun itu, berkata pula, ‘Kamu semua tidak tahu suatu apapun.
50Kamu tidak faham bahawa lebih baik satu orang mati untuk bangsa kita,
daripada seluruh bangsa kita dimusnahkan?’

51 Kayafas bukanlah melahirkan pendapatnya sendiri. Sebagai imam
besar tahun itu, dia bernubuat bahawa Isa akanmati untuk bangsa Yahudi.
52 Sebenarnya Isa mati bukan untuk bangsa Yahudi sahaja, tetapi untuk
menyatukan seluruh anak Allah yang berselerak di merata-rata tempat.
53 Sejak hari itu, orang Yahudi berpakat hendakmembunuh Isa.

54 Isa tidak lagi pergi ke sana ke mari secara terbuka di antara orang
Yahudi. Dia pergi ke bandar bernama Efraim dekat gurun, dan menetap di
sana bersama para pengikut-Nya.

55 Menjelang perayaan Paska, ramai orang Yahudi dari kampung pergi
ke Baitulmaqdis untuk menjalani upacara bersuci sebelum perayaan itu.
56Mereka mencari Isa. Ketika di rumah ibadat, mereka bertanya sesama
sendiri, ‘Bagaimana fikiranmu? Datangkah Dia ke perayaan ini?’ 57 Ketua
imam dan orang Farisi telah mengeluarkan perintah bahawa sesiapa yang
tahu dimana Isa beradamestimelaporkannya supaya Dia dapat ditangkap.

12
Isa diurapi

1Enam hari sebelum perayaan Paska, Isa pergi ke Baitani, tempat tinggal
Lazarus yang telah dibangkitkan-Nya daripada kematian. 2 Di situ Dia
diperjamu. Marta menghidangkan makanan, dan Lazarus serta tetamu
lain bertelekan di meja bersama Isa. 3Kemudian Maria membawa sepaun
minyak narwastumurni yangmahal, danmenuangkannya ke kaki Isa, lalu
menyapu kaki Isa dengan rambutnya. Semerbaklah keharumanminyak itu
di seluruh rumah.

4Yudas Iskariot, salah seorang pengikut Isa yangmengkhianati-Nya kelak
berkata, 5 ‘Mengapakah minyak wangi ini tidak dijual dengan harga tiga
ratus keping wang perak, supaya wangnya dapat disedekahkan kepada
orang miskin?’ 6 Yudas berkata demikian bukanlah kerana dia prihatin
terhadap orang miskin, tetapi kerana dia yang diamanahkan menyimpan
wang bagi mereka seringmencuri sedikit untuk keperluannya.

7 Isa berkata, ‘Jangan bantah perbuatan perempuan ini. Apa yang
dilakukannya dimaksudkan untuk hari penguburan-Ku. 8 Orang miskin
sentiasa ada di sekitarmu, tetapi Aku tidaklah sentiasa bersamamu.’

9 Apabila orang Yahudi mendengar Isa ada di Baitani, ramai yang
ke situ bukan hanya untuk melihat-Nya tetapi juga Lazarus yang telah
dibangkitkan-Nya daripada kematian. 10 Ketua imam merancang hendak
membunuh Lazarus juga. 11 Ini disebabkan ramai orang Yahudi telah
berpaling daripadamereka dan percaya kepada Isa.

Isamemasuki Baitulmaqdis
12 Pada keesokan harinya, orang ramai yang datang menyambut per-

ayaan Paska mendengar bahawa Isa sedang dalam perjalanan ke Baitul-
maqdis. 13 Mereka mengambil dahan-dahan pohon palma lalu pergi
mengalu-alukan Isa sambil berseru,

‘Hosana!’
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‘Diberkatilah Dia yang datang
dengan nama Tuhan, Raja Israel!’

14 Isa mendapatkan seekor keldai muda lalu menunggangnya. Maka
berlakulah apa yang tersurat di dalam Kitab Suci,

15 ‘Janganlah takut. Wahai puteri Sion;
lihatlah Rajamu datang
menunggang seekor keldai muda!’

16 Sewaktu itu para pengikut Isa tidak memahami erti segala ini. Setelah
Isa dimuliakan melalui kematian dan kebangkitan-Nya, barulah mereka
sedar bahawa segala yang dilakukan oleh orang ramai terhadap-Nya telah
tersurat di dalam Kitab Suci.

17 Orang yang mendengar Isa memanggil Lazarus keluar dari makam
dan melihat Dia membangkitkannya daripada kematian terus memberi
kesaksian tentang kejadian itu. 18 Dengan demikian, ramai orang datang
berjumpa Isa kerana mendengar tentang mukjizat-Nya itu. 19Orang Farisi
berkata sesama sendiri, ‘Lihatlah, sia-sia segala usaha kita. Seluruh dunia
telahmengikut-Nya.’

Isamemberitahu tentang kewafatan-Nya
20Diantaraorang ramaiyangpergi keBaitulmaqdisuntukberibadatpada

waktu perayaan itu ada sebilangan orang Yunani. 21Mereka mendapatkan
Filipus, yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata, ‘Tuan, kami ingin
bertemu dengan Isa.’ 22 Filipus pun memberitahu Andreas lalu mereka
berdua pergi menyampaikan hal itu kepada Isa.

23 Isa berkata kepada mereka, ‘Sudah sampai masanya Putera Insan
dimuliakan. 24 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu: Jika benih gandum
tidak jatuhdi tanah lalumati, benihgandumituhanyalahbenih. Tetapi seki-
ranya benih itu mati, benih itu akan banyak menghasilkan buah. 25Orang
yang sayangkan hidupnya akan kehilangan hidup itu. Tetapi orang yang
tidak sayangkan hidupnya di dunia ini akan mendapat hidup yang kekal.
26Sesiapa yang inginmengabdi kepada-Kumestimengikut-Ku, dan dimana
Aku berada, di situlah juga abdi-Ku. Orang yangmengabdi kepada-Ku akan
dihormati oleh Bapa.

27 ‘Hati-Ku resah. Apa yang akan Kukatakan? Patutkah Aku berkata,
“Bapa, jauhkanlah aku daripada saat penderitaan ini?” Namun, sebab
itulah Aku datang menghadap saat ini. 28 Bapa, tunjukkanlah kemuliaan-
Mu!’
Ketika itukedengaransuaradari langitberkata, ‘Akusudahmenunjukkan

kemuliaan-Ku dan Aku akan menunjukkannya lagi.’ 29Antara orang ramai
yangmendengar suara itu, ada yang berkata, ‘Guruh.’ Tetapi ada pula yang
berkata, ‘Bukan. Malaikat bercakap kepada-Nya.’

30 Isa berkata kepada mereka, ‘Suara itu kedengaran bukan demi
kepentingan-Ku tetapi demi kepentinganmu. 31 Sudah sampailah masanya
dunia ini dihakimi. Kini pemerintah dunia ini akan digulingkan. 32Apabila
Aku diangkat tinggi di atas bumi, Aku akan menarik semua manusia
kepada-Ku.’ 33Kata-kata Isa ini membayangkan cara kematian-Nya kelak.

34 Orang ramai berkata kepada Isa, ‘Di dalam hukum Taurat ada ter-
surat bahawa al-Masih yang diutus Allah akan hidup selama-lamanya.
Bagaimana kamu pula mengatakan bahawa Putera Insan akan diangkat
tinggi di atas bumi? Siapakah Putera Insan itu?’



Yahya 12:35 163 Yahya 13:3

35 Isa menjawab, ‘Cahaya itu akan menyertaimu sebentar sahaja
lagi. Teruslah berjalan selagi ada cahaya itu sebelum kegelapan
menyelubungimu. Seseorang yang berjalan dalam kegelapan tidak tahu ke
mana arah tujuannya. 36 Selagi ada cahaya itu menyertaimu, percayalah
kepadanya, supaya kamumenjadi anak-anak cahaya.’ Setelah berkata-kata
demikian, Isameninggalkan tempat itu lalu bersembunyi daripadamereka.

37Mereka tetap tidak percaya kepada-Nya walaupun telah banyak meli-
hat mukjizat-Nya. 38Dengan demikian berlakulah nubuat Nabi Yasyaya:

‘Ya Tuhan, siapakah yang percaya akan perkhabaran kami?
Kepada siapakah tangan Tuhan ditunjukkan?’

39 Itulahmakamereka tidak percaya, sebagaimana kata Yasyaya lagi:

40 ‘Dia telahmembutakanmatamereka
danmenjadikanmereka keras hati,

supayamatamereka tidak dapat melihat,
dan hati mereka tidak dapat mengerti,
lalu mereka tidak berpaling kepada-Ku
untuk Kusembuhkan.’

41Yasyaya berkata demikian kerana dia telah melihat kemuliaan-Nya serta
berkata-kata tentang-Nya.

42Sebenarnya banyak juga pemerintah yang percaya kepada Isa. Namun,
disebabkan orang Farisi itu, mereka tidak berani mengakui-Nya secara
terbuka kerana takut disingkirkan daripada saumaah. 43 Mereka lebih
mencintai pujianmanusia daripada pujian Allah.

44 Isa berseru, ‘Sesiapa yang percaya kepada-Ku, juga percaya kepada
Dia yang mengutus-Ku. 45 Sesiapa yang melihat-Ku, juga melihat Dia yang
mengutus-Ku. 46Aku datang ke dunia ini sebagai cahaya, supaya manusia
yang percaya kepada-Ku tidak akan terus tinggal dalam kegelapan.

47 ‘Sekiranya seseorang mendengar kata-kata-Ku tetapi tidak
mematuhinya, Aku tidak akan menghukumnya. Aku datang bukan untuk
menghukum dunia ini tetapi untuk menyelamatkannya. 48 Ada hakim
bagi sesiapa yang tidak menerima-Ku dan kata-kata-Ku. Kata-kata yang
Kusampaikan itulah yang akan menghakiminya pada hari akhir. 49 Aku
bercakap bukan mengikut kehendak-Ku sendiri. Bapa yang mengutus-Ku
memerintahkan Aku tentang apa yang harus Kukatakan dan bagaimana
menyampaikannya. 50Aku tahu bahawa perintah-Nya itumembawa hidup
kekal. Oleh itu apa yang Kukatakan, Kusampaikan sebagaimana disuruh
oleh Bapa-Ku.’

13
Isamembasuh kaki pengikut-pengikut-Nya

1 Sebelum perayaan Paska, Isa tahu bahawa telah sampai masanya Dia
meninggalkan dunia ini dan pulang kepada Bapa. Setelah mengasihi
sekalian orang yang menjadi milik-Nya di dunia ini, Isa mengasihi mereka
hingga ke saat akhir.

2 Semasa Isa dan pengikut-pengikut-Nya sedang makan malam, Iblis
sudahpun menimbulkan niat di hati Yudas anak Simon Iskariot untuk
mengkhianati Isa. 3 Isa tahu bahawa Bapa telah menyerahkan segala
perkara kepada-Nya; bahawa Dia datang daripada Allah dan akan pulang
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kepada-Nya. 4 Dengan demikian, Isa berdiri lalu melucutkan jubah-Nya
dan mengikat sehelai tuala di pinggang-Nya. 5 Kemudian Dia menuang
air ke dalam sebuah besen lalu membasuh kaki para pengikut-Nya dan
mengeringkannya dengan tuala di pinggang-Nya.

6KetikaDia sampaikepadaSimonPetrus, bertanyalahSimonkepada-Nya,
‘Junjungan, wajarkah Junjunganmembasuh kakiku?’

7 Isa menjawab, ‘Sekarang kamu tidak mengerti perbuatan-Ku ini tetapi
pada kemudian hari kamu akanmengerti.’

8 Petrus berkata kepada Isa, ‘Tidak! Junjungan sekali-kali tidak boleh
membasuh kakiku!’
Namun, Isa menjawab, ‘Jika Aku tidakmembasuhmu, kamu tidaklah lagi

mempunyai bahagian dalam apa yang Kulakukan.’
9 Simon Petrus berkata, ‘Junjungan, kalau begitu janganlah basuh kakiku

sahaja, basuhlah tangan dan kepalaku juga!’
10 Isa berkata kepadanya, ‘Orang yang sudah mandi telah bersih seluruh

tubuhnya, cuma kakinya yang perlu dibasuh. Kamu memang bersih tetapi
bukan semua kamu.’ 11 (Isa tahu siapa yang akanmengkhianati-Nya. Itulah
sebabnya Dia berkata, ‘Bukan semua yang bersih.’)

12Setelahmembasuhkaki para pengikut-Nya, Isamemakai semula jubah-
Nya lalu bertelekan di meja dan berkata kepada mereka, ‘Fahamkah kamu
apa yang Kulakukan untukmu? 13 Kamu memanggil-Ku Guru dan Junjun-
gan. Tepatlah panggilanmu itu, kerana Aku memang Guru dan Junjun-
gan. 14 Jika Aku sebagai Junjungan dan Gurumu sanggup membasuh kaki
kamu, maka haruslah kamu saling membasuh kaki sesama sendiri. 15Aku
telah memberi teladan kepada kamu semua. Lakukanlah apa yang telah
Kulakukan untukmu. 16 Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, seorang
hamba tidak mungkin lebih besar daripada tuannya. Begitu jugalah, seo-
rangyangdiutus tidakmungkin lebihbesardaripadaorangyangmengutus-
nya. 17 Sekiranya kamu mengerti hal ini dan melakukannya, diberkatilah
kamu.

18 ‘Apa yang Kukatakan itu bukanlah tentang kesemua kamu. Aku men-
genal setiap orang yang telah Kupilih. Tetapi apa yang tersurat di dalam
Kitab Suci pasti terjadi, “Orang yang makan bersama-Ku akan berpaling
menentang-Ku.”

19 ‘Aku memberitahumu hal ini sebelum berlaku supaya setelah terjadi
nanti, kamu akan percaya bahawa Akulah Dia. 20 Sesungguhnya Aku
berkata kepadamu, sesiapa yangmenyambut orang yang Kuutus, menyam-
but Aku. Sesiapa yangmenyambut-Ku,menyambutDia yangmengutus-Ku.’

Isamengatakan tentang pengkhianatan-Nya
21 Setelah melafazkan kata-kata itu, Isa berasa gundah. Dia pun berkata

dengan terus-terang, ‘Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, salah seorang
daripadamu akanmengkhianati-Ku.’

22 Para pengikut Isa berpandangan, tertanya-tanya dalam hati siapa
agaknya yang dimaksudkan oleh Isa. 23 Salah seorang pengikut yang
dikasihi oleh Isa bertelekan di sisi-Nya. 24 Simon Petrus pun memberi
isyarat kepadanya, ‘Tanyalah, siapa yang dimaksudkan-Nya itu.’

25 Pengikut itu melayah dekat kepada Isa lalu bertanya, ‘Siapakah dia, ya
Junjungan?’

26 Isamenjawab, ‘Orang yangKuberi roti yang telahKucelupkan ke dalam
mangkuk, dialah orangnya.’ Isa punmengambil secebis roti, dicelupkannya
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lalu diberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. 27 Sebaik-baik Yudas
menerima roti itu, masuklah Iblis ke dalam hatinya.
Isa pun berkata kepadanya, ‘Apa yang hendak kaulakukan, segeralah

lakukan.’ 28 Tidak seorang pun yang makan di situ tahu apa maksud-
nya Isa berkata demikian kepada Yudas. 29 Beberapa orang pengikut Isa
menyangka Isa menyuruh Yudas membeli bekalan yang diperlukan untuk
perayaan Paska, ataumemberi sedekah kepada orangmiskin kerana Yudas
yang bertanggungjawab atas wang mereka. 30Yudas menyambut roti yang
dihulurkan oleh Isa lalu segera pergi. Ketika itu hari sudahmalam.

31 Setelah Yudas pergi, Isa berkata, ‘Sekarang Putera Insan dimuliakan,
dan Allah dimuliakan melalui-Nya. 32 Jika Allah dimuliakan melalui Dia,
Allah pun akanmemuliakan Dia di dalam diri-Nya segera.

33 ‘Anak-anak-Ku, Aku tidak akan lama lagi bersamamu. Kamu akan
mencari-Ku, tetapi apa yang telah Kukatakan kepada orang Yahudi kini
Kukatakan kepadamu juga, “Kemana Aku pergi, kamu tidak dapat ikut.”

34 ‘Inilah perintah baru yang Kuberikan kepadamu: Kasihilah satu sama
lain. Sebagaimana Aku telah mengasihimu, kasihilah sesama sendiri.
35 Daripada sikapmu yang saling mengasihi itu, semua orang akan tahu
bahawa kamu pengikut-Ku.’

Isamemperingatkan Petrus
36 Simon Petrus bertanya kepada Isa, ‘Kemana Junjungan hendak pergi?’
Isa menjawab, ‘Ke mana Aku pergi, kamu tidak dapat mengikut-Ku

sekarang, tetapi satu hari nanti kamu akanmengikut-Ku ke situ.’
37 Petrus bertanya lagi, ‘Junjungan, mengapa aku tidak dapat mengikut

Engkau sekarang? Aku rela mati untuk-Mu, Junjungan!’
38 Isamenjawab, ‘Benarkahkamurelamatiuntuk-Ku? SesungguhnyaAku

berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal Aku
tiga kali.

14
Isamenghiburkan hati para pengikut

1 ‘Janganlah kamu bimbang. Percayalah kepada Allah dan percayalah
juga kepada-Ku. 2 Di dalam rumah Bapa-Ku ada banyak tempat tinggal.
Jika hal ini tidak benar, tidaklah Kukatakan kepadamu. Aku akan pergi
menyediakan tempat untukmu. 3 Jika Aku pergi dan menyediakan tempat
untukmu, Aku akan pulang dan membawamu ke tempat-Ku, supaya di
tempat Aku berada di situ juga kamu berada. 4Kamu tahu jalan ke tempat
Aku pergi.’

5Tomas berkata kepada Isa, ‘Junjungan, kami tidak tahu kemana Engkau
pergi, bagaimana kamimungkin tahu jalan ke sana?’

6 Isa menjawab, ‘Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun
datangkepadaBapakecualimelalui-Ku. 7Denganmengenal-Ku, kamumen-
genal Bapa-Ku juga. Mulai sekarang kamumengenal-Nya, malah sudahpun
melihat-Nya.’

Keesaan dengan Bapa
8Filipus berkata kepada Isa, ‘Junjungan, tunjukkanlahBapa kepada kami,

supaya puaslah hati kami.’
9 Isa menjawab, ‘Sekian lama aku bersama kamu semua, belum lagi kau

kenal Aku, Filipus? Sesiapa yang telah melihat-Ku, telah melihat Bapa.
Mengapa kamu berkata, “Tunjukkanlah Bapa kepada kami?” 10 Filipus,
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tidakkah kamu percaya bahawa Aku di dalam Bapa, dan Bapa di dalam-
Ku? Segala yang Kukatakan kepadamu bukanlah daripada-Ku, tetapi dari-
pada Bapa yang tinggal di dalam-Ku yang melakukan semua pekerjaan itu.
11 Percayalah kepada-Ku, bahawa Aku di dalam Bapa, dan Bapa di dalam-
Ku. Kalaupun kamu tidak percaya akan apa yang Kukatakan, percayalah
kepada-Ku kerana apa yang telah Kulakukan. 12SesungguhnyaAku berkata
kepadamu, sesiapa yang percaya kepada-Ku akanmelakukan apa yang Ku-
lakukan, malah pekerjaan lebih besar lagi, kerana Aku pergi kepada Bapa.
13Apa sahaja yang kamuminta dengan nama-Ku, Aku akanmelakukannya
supaya kemuliaan Bapa ternyata melalui Putera-Nya. 14 Apa sahaja yang
kamuminta daripada-Ku dengan nama-Ku akan Kulakukan.

Isamenjanjikan Roh Kebenaran
15 ‘Jika kamu mengasihi-Ku, kamu akan mematuhi perintah-perintah-

Ku. 16 Aku akan memohon kepada Bapa dan Bapa akan mengurniaimu
Penolong yang akan menyertaimu selama-lamanya. 17 Penolong itu Roh
Kebenaran. Dunia tidak dapat menerima-Nya kerana tidak dapat melihat
ataumengenal-Nya. Tetapi kamumengenal-Nya keranaDia tetap dalammu
dan akan ada dalam dirimu. 18 Aku tidak akan meninggalkanmu seperti
anakyatimpiatu. Akuakandatang lagimendapatkanmu. 19Tidak lama lagi,
dunia tidak akanmelihat-Ku lagi, tetapi kamu akanmelihat-Ku. Oleh sebab
aku hidup, kamu juga akan hidup. 20 Setelah tiba hari itu, kamu akan tahu
bahawa Aku di dalam Bapa, kamu di dalam-Ku, dan Aku juga di dalammu.
21Sesiapa yangmenerimadanmematuhi perintah-perintah-Ku,mengasihi-
Ku. Sesiapa yang mengasihi-Ku akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan Aku juga
akanmengasihinya serta memperlihatkan diri-Ku kepadanya.’

22Yudas (bukan Yudas Iskariot) berkata kepada Isa, ‘Junjungan,mengapa
Engkaumemperlihatkan diri kepada kami tetapi tidak kepada dunia?’

23 Isa menjawab, ‘Sesiapa yang mengasihi-Ku akan menurut ajaran-Ku.
Bapa-Ku akan mengasihinya. Dan Kami akan datang kepadanya serta
tinggal bersamanya. 24 Orang yang tidak mengasihi-Ku tidak menurut
ajaran-Ku, pada hal ajaran itu bukan daripada-Ku, tetapi daripada Bapa
yangmengutus-Ku.

25 ‘Akumemberitahumu semua ini ketika Akumasih tinggal bersamamu.
26Namun, Penolong, iaitu Roh Suci yang akan diutus Allah dalam nama-Ku,
akan mengajarmu segala-galanya dan mengingatkanmu tentang apa yang
telah Kukatakan kepadamu. 27 Sejahtera Kutinggalkan bagimu. Sejahtera-
Ku sendiri Kuberikan kepadamu. Apa yang Kuberikan kepadamu bukan
seperti yang disogokkan oleh dunia. Usah risau dan janganlah takut.

28 ‘Kamu telah mendengar Aku berkata, “Aku akan pergi, tetapi Aku
akan datang lagi mendapatkanmu.” Sekiranya kamu mengasihi-Ku, kamu
akan gembira bahawa Aku pergi kepada Bapa kerana Bapa lebih besar
daripada-Ku. 29 Semua ini Kukatakan kepadamu sebelum terjadi, supaya
ketika berlaku nanti, kamu akan percaya kepada-Ku. 30 Aku tidak dapat
bercakap lama lagi denganmu, kerana sudah tiba waktunya pemerintah
dunia ini datang. Sebenarnya dia tidak berkuasa ke atas diri-Ku. 31Namun,
Aku menjalankan semua perintah Bapa, supaya dunia tahu bahawa Aku
mengasihi Bapa.

‘Bangkitlah, marilah kita beredar dari sini.

15
Pokok anggur yang benar
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1 ‘Aku ini pokok anggur yang benar, dan Bapa-Ku peladang anggur.
2 Dia mengerat setiap ranting-Ku yang tidak berbuah, dan mencantas se-
tiap ranting-Ku yang berbuah supaya bersih dan berbuah lebih lebat lagi.
3 Kamu sudah dibersihkan dengan ajaran yang Kusampaikan kepadamu.
4 Tetaplah dalam-Ku seperti Aku dalammu. Ranting tidak dapat berbuah
jika terpisah dari pokok. Demikian jugalah kamu: Kamu dapat berbuah
hanya jika kamu tetap dalam-Ku.

5 ‘Aku pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Jika kamu tetap
dalam-Ku dan Aku dalam-Mu, kamu akan berbuah lebat. Tanpa-Ku, kamu
tidak dapat menghasilkan apa-apa. 6 Sesiapa yang tidak tetap dalam-
Ku adalah seperti ranting yang dikerat lalu dibiarkan kering, kemudian
dikumpulkan, dan dibuang ke dalam api lalu dibakar. 7 Sekiranya kamu
tetapdalam-Ku, dankata-kata-Ku tetapdalammu,mintalahapa sahaja yang
kamu kehendaki, permohonan itu akan dikabulkan. 8 Kemuliaan Bapa
ternyata apabila kamu berbuah lebat. Itulah tanda kamu benar-benar
pengikut-Ku.

Perintah supaya salingmengasihi
9 ‘Sebagaimana Bapamengasihi-Ku, demikianlah juga Akumengasihimu.

Tetaplah dalam kasih-Ku. 10 Jika kamu menurut perintah-Ku, kamu akan
tetap dalam kasih-Ku; sebagaimana Aku menurut perintah Bapa dan tetap
dalam kasih-Nya. 11Aku berkata demikian kepadamu supaya kebahagiaan-
Ku ada dalamdirimu dan sempurnalah kebahagiaanmu. 12 Inilah perintah-
Ku: Kasihilah sesama sendiri, seperti Akumengasihimu. 13Tiadakasih yang
lebih besar daripada kasih seorang yang mengorbankan nyawanya untuk
sahabatnya. 14 Kamu sahabat-sahabat-Ku jika kamu melaksanakan perin-
tah yang telah Kuberikan. 15 Aku tidak lagi memanggilmu hamba, kerana
hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Aku memanggilmu
sahabat-sahabat-Ku, kerana segala perkara yang Kudengar daripada Bapa-
Ku telah Kuberitahu kepadamu. 16 Bukan kamu yang memilih-Ku tetapi
Aku yang memilihmu dan menyuruhmu berbuah lebat, dan buahmu itu
haruslah kekal, maka Bapa akanmengabulkan apa sahaja permohonanmu
dalamnama-Ku. 17 Inilahperintah-Kukepadamu: Kasihilah sesamasendiri.

Duniamembenci Isa dan pengikut-Nya
18 ‘Jika dunia membencimu, ketahuilah, dunia telah membenci-Ku ter-

lebih dahulu. 19 Andainya kamu milik dunia, dunia akan mengasihimu
seperti anak-anaknya sendiri. Tetapi aku telah memilihmu dan kamu
bukan lagi milik dunia. Maka itulah dunia membencimu. 20 Ingatlah apa
yang telahKukatakankepadamu, “Seoranghamba tidaklah lebihbesardari-
pada tuannya.” Jika mereka menganiaya-Ku, mereka akan menganiayamu
juga. Jika mereka menurut kata-kata-Ku, mereka akan menurut kata-
katamu juga. 21 Semua itu akan dilakukan mereka terhadapmu, kerana
nama-Ku, dan mereka tidak mengenal Dia yang mengutus-Ku. 22Kalaulah
Aku tidak datang dan bercakap kepada mereka, tidaklah mereka berdosa.
Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai alasan bagi dosa mereka.
23 Sesiapa yang membenci-Ku, membenci Bapa-Ku juga. 24 Sekiranya Aku
tidak melakukan perkara-perkara yang belum pernah dilakukan orang di
hadapan mata mereka, mereka tidaklah berdosa. Tetapi mereka telah
melihat sendiri apa yang Kulakukan dan mereka tetap membenci-Ku dan
Bapa-Ku. 25Hal ini semestinya begitu, supaya berlaku apa yang tersurat di
dalam Taurat mereka: “Merekamembenci-Ku tanpa alasan.”
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26 ‘Apabila Penolong, Roh Kebenaran daripada Bapa, yang Kuutus
kepadamu datang, Dia akan bersaksi tentang-Ku. 27 Kamu juga akan
bersaksi tentang-Ku, kerana kamu semua bersama-Ku dari mula lagi.

16
Peringatan Isa

1 ‘Semua ini Kukatakan kepadamu supaya kamu tidak sesat. 2 Mereka
akan menyingkirkanmu daripada saumaah. Masanya akan tiba ketika
semua orang yang membunuhmu menganggap bahawa dengan berbuat
demikian dia mengabdi kepada Allah. 3 Perkara ini akan dilakukan oleh
mereka, kerana mereka belum mengenal Bapa mahupun Aku. 4 Semua
ini Kukatakan kepadamu supaya ketika berlaku nanti, kamu akan ingat
bahawa Aku sudahpun memberitahumu. Aku tidak memberitahumu dari
mulanya lagi kerana Akumasih bersamamu.

Pekerjaan Roh Suci
5 ‘Tetapi sekarang Aku akan pergi kepada Dia yang mengutus-Ku. Tidak

seorang pun antaramu bertanya, “Kemana Aku hendak pergi?” 6 Sekarang
kamu bersedih, kerana Aku telah memberitahu perkara ini kepadamu.
7 Apa yang Kukatakan kepadamu ini benar; untuk kepentinganmu, baik-
lah Aku pergi. Selagi Aku tidak pergi, Penolong itu tidak akan datang
kepadamu. Jika Aku pergi, Aku akan mengutus-Nya kepadamu. 8 Setelah
Dia datang nanti, Dia akan menginsafkan dunia tentang dosa, kebenaran,
dan penghakiman; 9 tentang dosa kerana mereka tidak percaya kepada-
Ku; 10 tentang kebenaran kerana Aku akan pergi kepada Bapa dan kamu
tidak akanmelihat-Ku lagi; 11dan tentangpenghakimankeranapemerintah
dunia ini telah dihakimi.

12 ‘Ada banyak lagi yang ingin Kukatakan kepadamu, tetapi kamu belum
berupayamenerimanya. 13Tetapi apabila Dia, iaitu Roh Kebenaran, datang
Dia akan membimbingmu ke arah segala kebenaran. Roh itu tidak akan
mengatakan sesuatu menurut kehendak-Nya sendiri. Dia akan menyam-
paikan apa yang didengar-Nya danmemberitahumu apa yang akan terjadi.
14 Roh itu akan memuliakan-Ku, kerana Dia akan menerima apa yang
berasal daripada-Ku dan menyatakannya kepadamu. 15 Segala milik Bapa-
Ku milik-Ku juga. Maka itulah Kukatakan bahawa Dia akan menerima apa
yang berasal daripada-Ku danmenyatakannya kepadamu.’

16 Isa berkata, ‘Tidak lama lagi, kamu tidak akan melihat-Ku dan tidak
lama kemudian, kamu akanmelihat-Ku.’

Kedukaan dan kegembiraan
17 Sebilangan pengikut Isa tertanya-tanya sesama sendiri, ‘Apakah mak-

sud kata-Nya, “Tidak lama lagi kamu tidak akanmelihat-Ku, dan tidak lama
kemudian kamu akan melihat-Ku”? Dia juga berkata, “Aku akan pergi
kepadaBapa.” ’ 18Merekaberkata, ‘Apakahmaksud “tidak lama lagi”? Kami
tidak faham erti kata-kata-Nya!’

19 Isa tahu bahawa mereka ingin bertanya kepada-Nya. Lalu kata-
Nya kepada mereka, ‘Tadi Aku berkata, “Tidak lama lagi kamu tidak
akan melihat-Ku, dan tidak lama kemudian kamu akan melihat-Ku.”
Adakah kamu mempersoalkan kata-Ku itu? 20 Sesungguhnya Aku berkata
kepadamu, kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bersuka
ria. Kamu akan bersedih, namun kesedihanmu akan berubah menjadi
kegembiraan. 21Apabila seorang perempuan hendakmelahirkan anak, dia
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menderita kesakitan keranamasanya sudah tiba. Tetapi sebaik sahaja anak
itu lahir, dia lupa akan penderitaannya. Dia bersukacita kerana seorang
anak telah lahir ke dunia. 22Begitulah juga kamu bersedih sekarang, tetapi
Aku akan menemui kamu lagi. Hatimu akan dipenuhi kegembiraan, yang
tidak dapat diragut oleh sesiapapun. 23 Pada ketika itu, kamu tidak akan
bertanya apa-apa lagi kepada-Ku. Sesungguhnya Aku berkata kepadamu,
apa sahaja yangkamuminta dalamnama-Ku, Bapa akanmengurniakannya
kepadamu. 24 Hingga saat ini belum pernah kamu minta sesuatu dalam
nama-Ku. Mintalah, kamu akan menerimanya dan sempurnalah kegembi-
raanmu.

25 ‘Aku telahmengatakan semua ini kepadamu secara kiasan. Tetapi akan
sampai ketikanya Aku tidak lagi menggunakan kiasan; Aku akan berterus-
terangkepadamu tentangBapa. 26Padahari itu, kamuakanmemintadalam
nama-Ku. Aku tidakberkataAkuakanmemintakepadaBapabagi pihakmu.
27Bapa sendiri mengasihimu, kerana kamumengasihi-Ku dan percaya Aku
datang daripada Bapa. 28Aku memang berasal daripada Bapa dan datang
ke dunia. Tetapi sekarang Aku meninggalkan dunia ini dan pulang semula
kepada Bapa.’

29 Para pengikut-Nya berkata, ‘Sekarang barulah Junjungan bercakap
terus-terang, tanpa menggunakan kiasan. 30 Sekarang kami faham ba-
hawaJunjunganmengetahui segala-galanyadansesiapapun tidakperlu lagi
bertanya apa-apa kepada-Mu. Oleh itu kami percaya bahawa Junjungan
datang daripada Allah.’

31 Isa berkata kepada mereka, ‘Percayakah kamu sekarang? 32 Saatnya
akan datang, malah sudahpun sampai, ketika kamu akan bertempiaran.
Kamu akanmenjaga diri masing-masing, danmeninggalkan Aku keseoran-
gan. Tetapi sebenarnya Aku tidaklah keseorangan, kerana Bapa bersama-
Ku.

33 ‘Segala ini Kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh sejahtera di
dalam Aku. Di dalam dunia kamu akan menghadapi pancaroba; tetapi
tabahkanlah hatimu, kerana Aku telahmenewaskan dunia.’

17
Doa Isa untuk pengikut-Nya

1 Setelah itu, Isa menengadah ke langit lalu berkata,
‘Bapa, sudah sampailah saatnya. Muliakanlah Putera-Mu, supaya Putera-

MudapatmemuliakanBapa. 2Engkau telahmemberi Putera-Mukekuasaan
ke atas umat manusia, supaya Dia pun memberikan hidup kekal kepada
setiap orang yang telahKauserahkankepada-Nya. 3 Inilahhidupkekal, iaitu
mereka mengenal-Mu sebagai satu-satunya Tuhan Yang Benar, dan men-
genal Isa al-Masih yang Kauutus. 4 Aku telah memuliakan-Mu di bumi ini
dengan menyempurnakan kerja yang Kauamanahkan kepada-Ku. 5 Bapa,
muliakanlah Aku sekarang dengan kemuliaan yang Kumiliki bersamamu
sebelum dunia ini diwujudkan.

6 ‘Aku telahmenyatakan nama-Mu kepada semua orang di dunia ini yang
telah Kauserahkan kepada-Ku. Mereka semua milik-Mu. Engkau telah
mengamanahkan mereka kepada-Ku. Kini mereka taat akan firman-Mu.
7 Sekarang mereka tahu bahawa segala yang Kauberikan kepada-Ku itu
sebenarnya berasal daripada-Mu. 8 Firman yang Kauberikan kepada-Ku
telah Kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Mereka
benar-benar tahu bahawa Aku sesungguhnya berasal daripada-Mu, dan
percaya bahawa Engkau telah mengutus-Ku. 9 Aku berdoa untuk mereka.
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Aku tidak berdoa untuk dunia. Aku berdoa untuk orang yang telah Kauser-
ahkan kepada-Ku, kerana mereka milik-Mu. 10 Semua milik-Ku, milik-Mu
juga. Semua milik-Mu, milik-Ku juga. Aku dimuliakan melalui mereka.
11 Aku tidak lagi tinggal di dunia, sedangkan mereka masih di dunia. Aku
datang kepada-Mu. Bapa Yang Maha Suci, peliharalah mereka dengan
nama-Mu, namayang telahKauberikankepada-Ku, supayamerekamenjadi
satu sebagaimana Engkau dan Aku adalah satu. 12 Sepanjang waktu Aku
bersama mereka, Aku memelihara mereka dengan nama-Mu, nama yang
Kauberikan kepada-Ku. Aku melindungi mereka dan tiada seorang pun
binasa, kecuali anak kebinasaan itu supaya berlaku apa yang tersurat di
dalam Kitab Suci.

13 ‘Sekarang Aku akan datang kepada-Mu. Semua ini Kukatakan
ketika Aku masih di dunia, supaya kebahagiaan-Ku dapat dialami mereka
sepenuhnya. 14 Setelah Kusampaikan firman-Mu kepada mereka, dunia
membenci mereka kerana mereka bukan dari dunia ini, seperti Aku juga
bukan daripada dunia ini. 15Aku tidakmemohon-Mu untukmengeluarkan
mereka dari dunia ini. Aku memohon semoga Engkau melindungi mereka
daripada Si Durjana. 16 Sebagaimana Aku bukan dari dunia ini, begitu
jugalah mereka. 17 Sucikanlah mereka dengan kebenaran-Mu; firman-Mu
adalah kebenaran. 18Akumengutusmereka ke dunia sebagaimana Engkau
mengutus-Ku ke dunia. 19Demi kebaikan mereka Aku menyucikan diri-Ku
supayamereka juga disucikan dalam kebenaran.

20 ‘Aku bukan berdoa untuk mereka saja tetapi juga untuk semua orang
yang percaya kepada-Ku melalui kata-kata mereka. 21 Bapa, Aku berdoa
supaya mereka semuamenjadi satu sebagaimana Engkau di dalam-Ku dan
Aku di dalam-Mu dan supaya mereka juga ada di dalam Kita. Dengan
demikiandunia dapat percayabahawaEngkaulah yang telahmengutus-Ku.
22 Aku memberi mereka kemuliaan yang Kauberikan kepada-Ku, supaya
merekamenjadi satu sebagaimanaKitaadalah satu. 23Akudidalammereka
dan Engkau di dalam-Ku, supaya mereka bersatu sepenuhnya. Dengan
demikian dunia akan tahu bahawa Engkau sebenarnya telahmengutus-Ku,
dan Engkaumengasihi mereka sebagaimana Engkaumengasihi-Ku.

24 ‘Bapa, Aku menghendaki mereka yang Kauserahkan kepada-Ku ada
bersama-Ku di mana Aku berada, supayamereka dapat melihat kemuliaan
yang Kauberikan kepada-Ku, kerana Engkaumengasihi-Ku ketika dunia ini
belum diwujudkan lagi.

25 ‘Bapa Yang Maha Benar! Dunia tidak mengenal-Mu, namun Aku
mengenal-Mu, dan kesemuamereka ini tahu bahawa Engkaulah yang telah
mengutus-Ku. 26 Aku telah menyatakan nama-Mu kepada mereka. Aku
akan terus berbuat demikian, supaya kasih-Mu kepada-Ku bertapak kukuh
di hati mereka dan supaya Aku di dalammereka.’

18
Yudasmengkhianati Isa

1 Setelah berdoa demikian, Isa pergi diiringi para pengikut-Nya ke se-
berang Sungai Kidron. Di sana ada sebuah taman. Isa dan para pengikut-
Nyamasuk ke taman itu.

2 Yudas, yang mengkhianati Isa, mengetahui tempat itu juga kerana Isa
kerap ke situ dengan para pengikut-Nya. 3Dengan demikian, Yudas pergi ke
situmembawa sepasukan askar dan sebilangan pegawai, ketua imam serta
orang Farisi. Merekamembawa senjata, lentera, dan suluh.
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4 Isamengetahui segala yang akan terjadi ke atas-Nya. Dia punmendekati
mereka lalu bertanya, ‘Siapakah yang kamu cari?’

5Merekamenjawab, ‘Isa orang Nasaret.’
Isa berkata kepada mereka, ‘Akulah Dia.’ Yudas, yang mengkhianati

Isa, berdiri bersama mereka di situ. 6Apabila Isa berkata kepada mereka,
‘Akulah Dia,’mereka semua undur lalu rebah ke tanah.

7 Isa bertanya lagi kepadamereka, ‘Siapakah yang kamu cari?’
Merekamenjawab, ‘Isa orang Nasaret.’
8 Isa berkata, ‘Aku sudah berkata bahawa Akulah Dia. Kalau Aku yang

kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi.’ 9 (Dengan demikian berlakulah
apa yang pernah dikatakan-Nya, ‘Tidak seorang pun yang Kauserahkan
pada-Ku sesat.’)

10Simon Petrus yangmemiliki sebilah pedangmenghunusnya lalumene-
tak telinga kanan hamba imam besar itu sehingga putus. Nama hamba itu
Malkus.

11 Isa berkata kepada Petrus, ‘Sarungkan semula pedangmu! Bukankah
Aku mesti minum dari cawan penderitaan yang diberikan kepada-Ku oleh
Bapa?’

Isa di hadapan imam
12 Setelah itu, askar-askar dengan ketua mereka dan pegawai-pegawai

Yahudi menangkap dan mengikat Isa. 13 Mula-mula mereka membawa-
Nya ke hadapan Hanas, bapa mertua Kayafas, Imam Besar pada tahun itu.
14Kayafaslah yang dahulunya berkata kepada orang Yahudi bahawa lebih
baik satu orangmati demi seluruh bangsa.

15 Simon Petrus dan seorang pengikut lain ikut serta apabila Isa dibawa
pergi. Oleh sebab pengikut lain ini dikenali oleh imam besar, dia masuk
bersama Isa ke halaman rumah imam besar. 16 Petrus menanti di luar,
di hadapan pintu. Sejurus kemudian, pengikut lain itu keluar semula,
bercakap dengan hamba perempuan yang menjaga pintu, lalu membawa
Petrus masuk.

17 Kemudian hamba perempuan itu berkata kepada Petrus, ‘Bukankah
kamu seorang daripada pengikut orang itu?’
Petrus menjawab, ‘Bukan.’
18Hambadanpegawai berdiri di situ setelahmenyalakanapi keranapada

masa itu hawa sejuk. Mereka sedang berdiang di situ. Petrus pun berdiri
disitu dan berdiang bersamamereka.

19 Imam besar menyoal Isa tentang pengikut-pengikut-Nya dan ajaran-
Nya.

20 Isa menjawab, ‘Aku sentiasa bercakap terang-terangan di hadapan
orang ramai. Aku seringmengajar di saumaah dan di rumah ibadat, tempat
semua orang Yahudi berhimpun. Tidak pernah Kukatakan apa-apa secara
rahsia. 21Mengapakah kamu menyoal-Ku? Tanyalah mereka yang pernah
mendengar apa yang Kukatakan kepada mereka. Mereka tahu apa yang
Kukatakan itu.’

22Seorangpegawaidi situmenampar Isa sambilberkata, ‘Begitukahkamu
bercakap kepada seorang imam besar?’

23 Isa berkata kepadanya, ‘Sekiranya yang Kukatakan itu salah, tun-
jukkanlah kepada semua orang di sini apa kesalahan itu. Tetapi kalau kata-
kata-Ku benar,mengapa kamumenampar-Ku?’ 24Selepas ituHanasmenyu-
ruh orang membawa Isa yang masih dalam keadaan terikat ke hadapan
Imam Besar Kayafas.
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Petrusmenyangkal Isa
25 Simon Petrus masih berdiri berdiang. Maka orang di situ bertanya

kepadanya, ‘Bukankah kamu seorang daripada pengikut orang itu?’
Petrus menjawab, ‘Bukan!’
26 Seorang daripada hamba imam besar ada di situ. Dia saudara kepada

hamba yang ditetak putus telinganya oleh Petrus. Dia berkata kepada
Petrus, ‘Bukankah kamu yang kulihat di taman itu bersama-Nya?’ 27Petrus
menyangkal-Nya lagi, dan sejurus selepas itu ayam berkokok.

Isa di hadapan Pilatus
28Kemudianmereka membawa Isa dari rumah Kayafas ke istana pemer-

intah Rom. Tetapi orang Yahudi tidak turut masuk ke dalam istana itu
kerana pagi masih awal. Mereka tidak mahu terkena najis, kerana mereka
hendak menyertai jamuan Paska. 29 Oleh yang demikian, Pilatus keluar
menemui mereka. Dia bertanya, ‘Apakah tuduhanmu terhadap orang ini?’

30 Mereka menjawab, ‘Jika orang ini tidak melakukan perbuatan jahat,
sudah tentu kami tidak akanmembawa-Nya ke hadapanmu.’

31 Kemudian Pilatus berkata kepada mereka, ‘Ambillah Dia, adili
mengikut undang-undangmu.’
Orang Yahudi menjawab, ‘Kami tidakmempunyai kuasa undang-undang

untuk menjatuhkan hukum mati ke atas seseorang.’ 32 Dengan demikian
akan terjadilah apa yang telah dikatakan oleh Isa tentang cara kematian-
Nya.

33 Selepas itu Pilatus masuk semula ke istana dan memanggil Isa lalu
bertanya, ‘Adakah kamu Raja orang Yahudi?’

34 Isa menjawab, ‘Adakah kata-kata ini daripada dirimu sendiri, atau
adakah orang lainmengatakannya kepadamu tentang diri-Ku?’

35 Pilatus menjawab, ‘Adakah aku seorang Yahudi? Bangsa-Mu sendiri
dan ketua-ketua imam telah membawa-Mu kepadaku. Apakah yang telah
Kaulakukan?’

36 Isa menjawab, ‘Kerajaan-Ku bukanlah daripada dunia ini. Ki-
ranya kerajaan-Ku dari dunia ini, tentulah para pengikut-Ku berjuang
mempertahan-Ku daripada diserahkan kepada orang Yahudi. Tetapi
kerajaan-Ku bukanlah dari sini.’

37Dengan demikian Pilatus pun berkata kepada-Nya, ‘Jadi, adakah kamu
seorang raja?’ Isa menjawab, ‘Betul katamu. Aku seorang raja. Aku
dilahirkan ke dunia untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap
orang yangmemihak kepada kebenaranmendengar suara-Ku.’

38 Pilatus berkata kepada-Nya, ‘Apakah itu kebenaran?’ Kemudian dia
keluar mendapatkan orang Yahudi lalu berkata, ‘Aku mendapatinya tidak
bersalah sama sekali. 39Tetapi kamu ada satu adat, iaitu aku harusmembe-
baskan seorang daripada bangsamu pada perayaan Paska. Mahukah kamu
kubebaskan Raja orang Yahudi?’

40 Mereka semua berteriak lagi, ‘Jangan bebaskan orang itu. Bebaskan
Barabas.’ Barabas itu seorang perompak.

19
1 Setelah itu, Pilatus pun membawa Isa dan mengarahkan supaya Isa

disesah. 2 Askar-askar menganyam mahkota daripada duri, dan men-
genakannya pada kepala Isa. Kemudian mereka menyarungkan jubah
berwarna ungu ke tubuh-Nya. 3Mereka datang kepada-Nya dan berkata,
‘Daulat Raja orang Yahudi!’ lalu menampar-Nya.
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4 Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, ‘Lihat, aku bawakan
Dia kepadamu, supaya kamu tahu aku mendapati Dia tidak bersalah sama
sekali.’ 5 Isa pun keluar denganmemakai mahkota duri dan jubah ungu itu.
Pilatus berkata kepadamereka, ‘Lihatlah orang ini!’

6 Apabila ketua-ketua imam dan pegawai-pegawai melihat-Nya, mereka
berteriak, ‘Salibkan Dia! Salibkan Dia!’
Pilatus berkata kepadamereka, ‘Kamuambil dan saliblahDia; kerana aku

mendapati-Nya tidak bersalah sama sekali.’
7 Orang Yahudi itu menjawab, ‘Kami ada undang-undang, dan menurut

undang-undang itu Dia patut dihukummati, kerana Dia mengaku diri-Nya
Putera Allah.’

8 Apabila mendengar kata-kata itu, Pilatus semakin takut. 9 Dia masuk
semula ke istana dan bertanya kepada Isa, ‘DarimanakahKamu ini?’ Tetapi
Isa tidak menjawab. 10Kemudian Pilatus berkata kepada-Nya, ‘Kamu tidak
menjawab soalanku? Tidakkah kamu tahu aku berkuasa untuk menyalib-
Mu ataumembebaskan-Mu?’

11 Isa menjawab, ‘Kamu tidak mungkin mempunyai kuasa langsung ke
atas-Kukecuali diberikankepadamudari atas;makayangmenyerahkan-Ku
kepadamu itu lebih besar dosanya.’

12 Selepas itu Pilatus cuba membebaskan-Nya, tetapi orang Yahudi
berseru, ‘Jika kamu membebaskan orang ini, kamu bukanlah penyokong
Kaisar; kerana sesiapa yang mengaku dirinya raja bercakap menentang
Kaisar.’

13 Ketika Pilatus mendengar kata-kata demikian, dia pun membawa Isa,
lalu dudukdi kerusi pengadilandi tempat yangdisebut ‘LamanBatu’, dalam
bahasa Ibrani Gabbatha. 14Padawaktu itu persediaan sedang dibuat untuk
perayaan Paska, kira-kira jam keenam.
Pilatus berkata kepada orang Yahudi, ‘Lihatlah Raja kamu!’
15Tetapimereka berseru, ‘BawaDia pergi! BawaDia pergi! Salibkan Dia!’
Pilatus berkata kepadamereka, ‘Adakah kamumahu aku salib Rajamu?’
Ketua-ketua imammenjawab, ‘Kami tidak ada raja selain Kaisar.’

Isa disalib
16 Oleh itu Pilatus pun menyerahkan Isa kepada mereka untuk disalib.

17 Lalu mereka mengambil-Nya dan membawa-Nya pergi. Isa pun men-
gangkat salib-Nyadanpergi ke suatu tempat yangdipanggil Tempat Tengko-
rak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. 18Di situ merekamenyalib-
Nya, bersama dua orang lain di kiri kanan-Nya.

19 Pilatus memerintahkan supaya satu catatan ditulis dan diletakkannya
di atas salib itu. Tulisan itu berbunyi: ISA ORANG NASARET, RAJA ORANG
YAHUDI. 20 Ramai orang Yahudi membaca tulisan itu, kerana tempat Isa
disalib itu dekat dengan kota, dan tulisan itu dalam bahasa Ibrani, Yunani
danLatin. 21Ketua-ketua imamYahudipulaberkatakepadaPilatus, ‘Jangan-
lah tulis: “Raja Orang Yahudi.” Tetapi, tulislah: “Dia berkata Dia raja orang
Yahudi.” ’

22Pilatus menjawab, ‘Apa yang sudah kutulis itu sudah kutulis.’
23 Setelah menyalib Isa, askar-askar mengambil pakaian-Nya, dibahagi

empat, sebahagian untuk setiap askar. Mereka mengambil jubah-Nya juga.
Jubah itu tidak berkelim, seluruhnya dianyam dari atas.

24Oleh itumerekaberkata-kata sesama sendiri, ‘Janganlahkita koyakkan.
Kita buang undi untukmenentukan siapa yang dapat.’
Dengan demikian berlakulah apa yang tersurat di dalam Kitab Suci:
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‘Merekamembahagikan pakaian-Ku
antaramereka,
dan untukmendapat jubah-Kumerekamembuang undi.’

Begitulah yang dilakukan oleh askar-askar itu.
25 Di tepi salib Isa berdiri ibu-Nya, dan saudara perempuan ibu-Nya,

Maryam isteri Klopas, dan MaryamMagdalena. 26Apabila Isa melihat ibu-
Nya dan pengikut-Nya yang dikasihi berdiri di situ, Dia pun berkata kepada
ibu-Nya, ‘Lihat, itulah anakmu.’ 27 Kepada pengikut-Nya Dia berkata,
‘Lihatlah ibumu.’ Sejak itu pengikut tersebut mengambil ibu Isa sebagai
ibunya danmembawanya tinggal di rumahnya.

Kematian Isa
28 Selepas itu, Isa yang mengetahui bahawa segala-galanya telah berlaku

sebagaimana tersurat di dalam Kitab Suci, lalu berkata, ‘Aku dahaga.’ 29Di
situ ada sebuah bekas berisi air anggurmasam. Lalumerekamemenuhkan
sebuah sepan dengan air anggurmasam itu, meletakkannya di atas sebuah
batang zufa danmencecahkannya kemulut Isa. 30Setelah Isamenerima air
anggur masam itu, Dia berkata, ‘Sudah selesai’. Dia menundukkan kepala
lalu menyerahkan nyawa-Nya.

Isa ditikam
31 Oleh sebab hari itu hari persediaan dan mayat-mayat itu tidak se-

wajarnya masih ada di atas salib pada hari Sabat (kerana hari Sabat
itu hari mulia), orang Yahudi meminta kepada Pilatus agar mayat-mayat
itu dipatahkan kakinya dan dibawa pergi. 32 Askar-askar pun datang
mematahkankakiorangyangdisalibbersamaIsa itu, seorangdemiseorang.
33 Tetapi apabila mereka sampai kepada Isa dan melihat Dia sudah tidak
bernyawa lagi, mereka pun tidak mematahkan kaki-Nya. 34 Tetapi seorang
askar itu menikam rusuk-Nya dengan lembing, lalu keluarlah darah dan
air. 35 Maka dia yang melihatnya merakamkan sebagai kesaksian, dan
rakamannya itu benar. Dia tahu bahawa dia bercakap benar, supaya kamu
percaya. 36 Semua ini dilakukan supaya berlakulah yang tersurat di dalam
Kitab Suci, ‘Tidak satu pun tulang-Nya akan dipatahkan’. 37 Juga tersurat
di dalam Kitab Suci, ‘Mereka akanmemandang Dia yang telah ditikam oleh
mereka.’

Isa dimakamkan
38 Selepas itu, Yusuf yang berasal dari Arimatea meminta izin daripada

Pilatus untuk mengambil jenazah Isa. Yusuf ialah seorang pengikut Isa
secara diam-diam kerana takut akan ketua orang Yahudi. Dengan izin
Pilatus, maka dia datang dan mengambil jenazah Isa. 39 Nikodemus,
yang pernah mendapatkan Isa pada suatu malam dahulu, pergi bersama
Yusufmembawa ramuanmur dan gaharu sebanyak kira-kira seratus paun.
40 Mereka mengambil jenazah Isa lalu mengkafankannya dengan kain
kafan dan ramuanmengikut adat pengebumian orang Yahudi. 41Di sebuah
taman di tempat Isa disalib terdapat sebuah makam yang belum pernah
digunakan. 42 Oleh sebab makam itu dekat dan hari itu hari persediaan
orang Yahudi, mereka punmemasukkan jenazah Isa ke dalamnya.

20
Kebangkitan Isa al-Masih
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1 Pada awal pagi hari pertama minggu itu, ketika masih gelap lagi,
MaryamMagdalena pergi kemakam itu. Diamendapati batu penutup telah
digulingkandari lubangmakam itu. 2Dia punberlarimencari SimonPetrus
dan pengikut lain yang dikasihi oleh Isa lalu berkata, ‘Jenazah Junjungan
telah diambil dari makam, entah kemana dialihkan.’

3 Petrus dan pengikut lain itu pun pergi ke makam. 4 Kedua-duanya
berlari, tetapi pengikut lain itu berlari mendahului Petrus dan tiba di
makam itu lebih dahulu. 5Dia menjenguk ke dalam dan melihat kain linen
di situ tetapi tidak masuk ke makam itu. 6 Apabila Simon Petrus yang
menyusul pengikut lain itu tiba, dia terus masuk ke dalam makam itu dan
nampak kain linen terletak di situ. 7Dia juga melihat kain yang diikatkan
padakepala Isa, terlipat berasingan. 8Kemudian, pengikut lain yang sampai
dahulu itu punmasuk. Diamelihat segala-galanya lalu percaya. 9Setakat itu
mereka belum memahami apa yang tersurat di dalam Kitab Suci, iaitu Dia
harus bangkit daripada kematian.

10 Selepas itu, pengikut-pengikut Isa itu pun pulang ke rumahmereka.
Isamenampakkan diri kepadaMaryam

11TetapiMaryamberdiri di hadapanmakam itu sambilmenangis. Kemu-
dian sambilmenangis diamenjenguk ke dalam. 12Diamelihat duamalaikat
berpakaian putih duduk di tempat jenazah Isa dibaringkan dahulu, satu
malaikat di sebelah kepala dan satu di sebelah kaki.

13 Malaikat-malaikat itu bertanya kepada Maryam, ‘Puan, mengapa
menangis?’
Maryam menyahut, ‘Jenazah Junjunganku telah diambil, entah ke mana

dialihkan!’ 14 Kemudian Maryam menoleh lalu melihat Isa berdiri di situ,
tetapi Maryam tidakmengenal-Nya.

15 Isa berkata kepadaMaryam, ‘Puan,mengapamenangis? Siapakahyang
kamu cari?’
Pada sangkaan Maryam, Dia tukang kebun di taman itu. Dengan

demikian Maryam berkata, ‘Tuan, jika kamu telah mengalihkan jenazah
Isa, beritahulah aku di mana kamu letakkan-Nya, supaya dapat kuambil
jenazah-Nya.’

16 Isa berkata kepadanya, ‘Maryam!’
Maryam berpaling kepada Isa lalu berseru dalam bahasa Ibrani, ‘Rab-

boni!’ (ertinya ‘Guru’).
17 Isa berkata kepadanya, ‘Jangan berpaut pada-Ku, kerana Aku belum

lagi kembali kepada Bapa. Pergilah kepada pengikut-pengikut-Ku, katakan
kepada mereka bahawa sekarang Aku akan kembali kepada Bapa-Ku dan
Bapamu, Allah Tuhan-Ku dan Allah Tuhanmu.’

18Maryam pun pergi mendapatkan para pengikut Isa lalu memberitahu
bahawa Dia telah melihat Junjungan dan Dia telah menuturkan kata-kata
itu kepadanya.

Isamenampakkan diri kepada para pengikut-Nya
19 Pada hari minggu itu, setelah petang, para pengikut Isa berhimpun

di sebuah rumah dengan pintu terkunci kerana takut akan orang Yahudi.
Isa muncul di kalangan mereka lalu berkata, ‘Sejahtera ke atas kamu!’
20 Selepas itu Dia menunjukkan tangan dan rusuk-Nya kepada mereka,
makamereka pun bersukacita melihat Junjungan.

21 Isa berkata lagi kepada mereka, ‘Salam sejahtera kepadamu! Seba-
gaimana Bapamengutus-Ku, begitulah Akumengutusmu.’ 22Kemudian Dia
menghembuskan nafas-Nya ke atas mereka lalu berkata, ‘Terimalah Roh
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Suci. 23Sesiapa yang kamuampunkandosanya, dosanya diampunkan. Sesi-
apayang tidakkamuampunkandosanya, dosanya tidakakandiampunkan.’

Isamenampakkan diri kepada Tomas
24 Tomas yang digelar Didimus, seorang daripada pengikut Isa yang

dua belas itu, tidak ada bersama mereka apabila Isa datang. 25 Oleh itu,
pengikut-pengikut lain memberitahu Tomas, ‘Kami telah melihat Junjun-
gan!’
Tetapi Tomas berkata, ‘Selagi aku tidak melihat sendiri bekas paku di

tangan-Nya, dan memasukkan jariku ke dalam bekas luka itu, juga mema-
sukkan tanganku ke dalam rusuk-Nya, aku tidakmahu percaya.’

26 Seminggu selepas itu, para pengikut Isa termasuk Tomas berhimpun
lagi di situ. Sungguhpun pintu terkunci seperti dahulu, Isa muncul di
kalangan mereka lalu berkata, ‘Salam sejahtera kepadamu!’ 27 Setelah itu
DiaberkatakepadaTomas, ‘Hulurkan jarimudi sini, dan lihatlah tangan-Ku.
Hulurkan tanganmu dan masukkannya ke dalam rusuk-Ku. Jangan ragu-
ragu lagi. Percayalah.’

28Tomas pun berkata kepada Isa, ‘Ya Junjunganku! Ya Tuhanku!’
29 Isaberkatakepadanya, ‘Tomas, oleh sebabkamu telahmelihat-Kumaka

kamu percaya. Diberkatilah orang yang percaya walaupun tidak melihat-
Ku!’

Tujuan kitab ini ditulis
30 Isa telah melakukan banyak lagi mukjizat di hadapan para pengikut-

Nya, tetapi tidak dituliskan di dalam kitab ini. 31 Tetapi segala yang telah
dituliskan di sini bertujuan supaya kamu percaya bahawa Isa adalah al-
Masih, Putera Allah, dan kerana kamu percaya kepada-Nya, kamu akan
memperoleh hidup dalam nama-Nya.

21
Isamenampakkan diri di Tasik Tiberias

1Setelah itu, Isamenampakkan diri sekali lagi kepada para pengikut-Nya,
di Tasik Tiberias. Demikianlah kejadian itu berlaku: 2 Simon Petrus, Tomas
yang disebut Didimus, Natanael (yang berasal dari Kana di Galilea), anak-
anak Zebedeus, dan dua orang pengikut Isa yang lain, sedang berhimpun di
situ. 3Simon Petrus berkata kepadamereka, ‘Aku hendak pergimenangkap
ikan.’ Mereka berkata kepadanya, ‘Kami hendak pergi bersama-sama.’
Merekapunpergimenaiki perahu. Tetapi semalaman tiada seekor ikanpun
dapat ditangkap olehmereka.

4 Ketika matahari terbit, Isa berdiri di pantai, tetapi mereka tidak
mengenal-Nya.

5 Isa bertanya kepadamereka, ‘Anak-anak, kamu ada ikan?’
‘Tidak, kami tidakmendapat seekor ikan pun,’ jawabmereka.
6 Isa berkata kepada mereka ‘Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan

perahu, kamu akan mendapat ikan.’ Mereka pun berbuat demikian,
maka begitu sarat jala mereka dengan ikan sehingga tidak terdaya mereka
menariknya kembali.

7 Oleh itu pengikut yang dikasihi oleh Isa berkata kepada Petrus, ‘Itu
Junjungan!’ Setelah mendengar bahawa Junjungan yang berdiri di situ,
Petrus terus memakai baju luarnya (yang telah ditanggalkannya untuk
bekerja) lalu terjun ke dalam air. 8 Para pengikut lain menuju ke pantai
dengan perahu sambil menarik jala yang sarat dengan ikan. Mereka tidak
berapa jauh dari darat, hanya kira-kira seratus meter (dua ratus ‘cubits’).
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9 Setelah sampai di pantai, mereka melihat ikan dibakar di atas bara api,
dan roti pun ada.

10 Isa berkata kepada mereka, ‘Bawalah sedikit ikan yang baru kamu
tangkap itu.’

11 Simon Petrus pergi ke perahu lalu menyeret jala ke darat. Walaupun
sarat dengan ikan yang besar-besar, 153 ekor semuanya, namun jala itu
tidak koyak. 12 Isa berkata kepada mereka, ‘Marilah bersarapan.’ Tiada
seorang pun yang berani bertanya, ‘Siapakah Tuan?’ kerana mereka tahu
bahawa Dia ialah Junjungan. 13 Isa pun merapati mereka, mengambil roti
lalu memberikannya kepada mereka. Begitu juga dilakukan-Nya dengan
ikan. 14 Itulah kali ketiga Isa menampakkan diri kepada para pengikut-Nya
setelah Dia dibangkitkan daripada kematian.

Isameneguhkan hati Petrus
15 Selepas sarapan bersama-sama, Isa bertanya kepada Simon Petrus, ‘Si-

mon anak Yahya, adakah kamu benar-benar mengasihi-Ku lebih daripada
mereka ini?’
Petrus menjawab, ‘Ya Junjungan, Engkau tahu bahawa aku mengasihi-

Mu.’
Isa berkata kepadanya, ‘Berilah anak-anak domba-Kumakan.’
16Bagi kali kedua Isa bertanya, ‘Simon anak Yahya, adakah kamu benar-

benar mengasihi-Ku?’
Petrus menjawab, ‘Ya Junjungan, Engkau tahu bahawa aku mengasihi-

Mu.’
Isa berkata kepadanya, ‘Peliharalah domba-domba-Ku.’
17 Bagi kali ketiga Isa bertanya kepadanya, ‘Simon anak Yahya, adakah

kamumengasihi-Ku?’
Petrus sedih kerana Isa bertanya kepadanya bagi kali ketiga, ‘Adakah

kamumengasihi-Ku?’ Lalu dia menjawab, ‘Junjungan, Engkau mengetahui
segala-galanya. Engkau tahu bahawa akumengasihi-Mu!’
Isa berkata kepadanya, ‘Berilah domba-domba-Ku makan.’

18 Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, sewaktu muda kamu mengikat
tali pinggangmu lalu pergi kemana-mana yang kamumahu. Tetapi semasa
tua nanti, kamu akanmenghulurkan tangan dan orang akanmengikat lalu
membawamu ke tempat yang kamu tidak mahu pergi.’ 19Kata-kata Isa ini
membayangkan bagaimana Petrus akanmati untukmemuliakan Allah. Isa
pun berkata kepada Petrus, ‘Ikutlah Aku!’

Pengikut yang dikasihi Isa
20 Petrus menoleh lalu melihat pengikut yang dikasihi oleh Isa sedang

mengikut mereka. Pengikut itulah yang duduk dekat dengan Isa ketika
makanmalamdahuludanbertanyakepada-Nya, ‘Junjungan, siapakahyang
akanmengkhianati-Mu?’ 21Ketika melihatnya, Petrus bertanya kepada Isa,
‘Junjungan, bagaimana dengan orang ini?’

22 Isa menjawab, ‘Sekiranya Aku mahu dia tetap ada hingga Aku datang
kembali, apa kena-mengenanya denganmu? Kamu ikutlah Aku.’ 23Oleh itu
tersebarlah di kalangan pengikut Isa bahawa pengikut tersebut tidak akan
mati. Tetapi Isa tidak berkata bahawa pengikut itu tidak akan mati. Isa
berkata, ‘SekiranyaAkumahudia tetapadahinggaAkudatangkembali, apa
kena-mengenanya denganmu?’

Kata penutup
24Pengikut itulah yangmemberikan kesaksian tentang hal-hal ini. Dialah

yang menuliskan semua ini dan kita tahu kesaksiannya itu benar. 25 Ada
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banyak lagi perkara lain yang dilakukan oleh Isa. Andainya dituliskan
segala-galanya, aku rasa seluruh dunia ini pun tidak cukup untuk memu-
atkan semua kitab itu.
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Kisah Para Rasul
Isa dinaikkan ke syurga

1Kepada Teofilus, dahulu di dalamkitabku yang pertama aku telahmencer-
itakan segala yang dilakukan dan diajarkan oleh Isa, 2dari awal pelayanan-
Nya hingga ke hari Dia diangkat ke syurga. Sebelumnya, Dia telah mem-
berikanperintahmelalui Roh Suci kepadapara rasul yang telahdipilih-Nya.
3Dia telahmenampakkandiri-Nyadalamkeadaanhidupkepadamereka se-
lepas kesengsaraan-Nyadenganbanyakketerangan sahih. Merekamelihat-
Nya selama empat puluh hari dan dalam berbagai-bagai cara dan Dia
bercakap tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan kerajaan Allah.
4 Pada suatu hari ketika Isa bersama mereka, Dia berpesan supaya mereka
jangan meninggalkan Baitulmaqdis. Kata-Nya, ‘Haruslah kamu menan-
tikan apa yang dijanjikan Bapa, dan yang telah kamu dengar daripada-Ku;
5 kerana Yahya telah mengimadkan orang dengan air, tetapi kamu akan
diimadkan dengan Roh Suci tidak berapa lama lagi.’

6 Oleh itu, ketika mereka berhimpun, mereka pun bertanya kepada Isa,
‘Ya Junjungan, pada masa inikah Junjungan mengembalikan kerajaan ini
kepada bangsa Israel?’

7 Dia berkata kepada mereka, ‘Tidaklah diberi bagi kamu mengetahui
waktu atau saat yang sudah ditetapkan oleh Bapa dalam kekuasaan-Nya
sendiri. 8 Tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Suci datang ke
atasmu; dankamuakanmenjadi saksi-KudiBaitulmaqdis, di seluruhYudea
dan Samaria, bahkan sampai ke hujung bumi.’

9SetelahDiaberkatademikian, dihadapanmatamerekaDiadiangkat lalu
disambut awan dan lenyap daripada pandanganmereka.

10 Sedang mereka merenung ke langit ketika Dia diangkat, tiba-tiba dua
orang yang berpakaian putih berdiri dekat mereka. 11 Orang itu berkata,
‘Wahai orang Galilea, mengapa kamu berdiri memandang ke langit? Seba-
gaimana Isa telah diangkat ke syurga dari kalanganmu, begitu jugalah Dia
datang kelak.’

Matias dipilihmenggantikan Yudas
12Setelah itu para rasul pun kembali ke Baitulmaqdis dari bukit bernama

Zaitun yang dekat dengan kota itu, jaraknya sehari Sabat perjalanan.
13 Setibanya mereka di Baitulmaqdis, mereka naik ke bilik atas tempat
mereka menumpang. Mereka ialah Petrus, Yahya, Yakobus, Andreas;
Filipus dan Tomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus anak Alfeus, dan Simon,
orang Patriot; serta Yudas anak Yakobus. 14 Mereka semuanya dengan
sehati terus-menerus berdoa, bersama orang perempuan dan Maryam ibu
Isa, serta saudara-saudara-Nya.

15 Pada masa itu Petrus berdiri di kalangan para pengikut Isa (kese-
muanya yang berhimpun kira-kira seratus dua puluh orang) lalu berkata,
16 ‘Saudara-saudara, pastilahberlakufirmanyangdahuludisampaikanoleh
Roh Suci melalui lidah Daud tentang Yudas, yang menjadi pandu kepada
orang yangmenangkap Isa. 17Dia telah dianggap sebahagian daripada kita
dan diberi jawatan dalam pekerjaan kita ini.’

18 (Dia memperoleh sekeping tanah dengan upah durjananya; dia jatuh
terjerumus, bahagian pertengahan tubuhnya pecah dan segala isi perutnya
terburai. 19 Seluruh penduduk Baitulmaqdis mendapat tahu hal itu lalu



Kisah Para Rasul 1:20 180 Kisah Para Rasul 2:14

menamakan tanah itu Hakal Dama dalam bahasa mereka, iaitu Tanah
Darah.)

20 ‘Sudah tersurat dalam kitab Zabur,

‘ “Biarlah tempat kediamannyamenjadi sepi;
Dan jangan sesiapapun tinggal di situ,” dan,

‘ “Biarlah orang lainmengambil jawatannya.”

21 Oleh itu, di antara orang yang telah berserta dengan kita sepanjang
masa Junjungan Isa, keluar masuk bersama kita, 22 dari masa Isa diimad-
kan oleh Yahya sampailah ke hari Dia diangkat naik dari kalangan kita,
seorang daripada mereka haruslah menjadi saksi di samping kita tentang
kebangkitan-Nya.’

23Merekamencadangkan dua orang: Yusuf yang juga dipanggil Barsabas
(juga dikenali sebagai Yustus), dan Matias. 24 Mereka pun berdoa, ‘Ya
Tuhan yang mengetahui hati sekalian manusia, tunjukkanlah yang mana
antara dua orang ini Engkau pilih 25 untuk memegang jawatan ini serta
menjalankan kerja kerasulan bagi menggantikan Yudas. Ini kerana Yudas
telah meninggalkan jawatan dan pekerjaan ini untuk pergi ke tempat yang
wajar baginya.’ 26Merekamembuang undi lalu terkena kepadaMatias. Dia
pun diambil menyertai sebelas rasul itu.

2
Kedatangan Roh Suci

1 Apabila tiba Hari Pentakosta, mereka semuanya bersama-sama di su-
atu tempat. 2 Tiba-tiba kedengaran bunyi dari langit seperti angin ken-
cang menderu, memenuhi seluruh rumah tempat mereka sedang duduk.
3Kemudian kelihatan lidah-lidah yang berbelah-belah, seperti api rupanya,
dan setiap satu hinggap di atas setiap orang daripada mereka. 4 Mereka
semuanya dipenuhi Roh Suci lalu mulai bertutur dalam pelbagai bahasa
asing, seperti yang diberi oleh Roh itu.

5Padawaktu itu terdapat orang Yahudi yang salih daripada segala bangsa
di dunia tinggal di Baitulmaqdis. 6 Apabila mendengar bunyi itu, mereka
datang beramai-ramai lalu tercengang kerana masing-masing menden-
gar orang bertutur dalam bahasanya. 7 Mereka hairan dan takjub lalu
berkata sesama sendiri, ‘Bukankah semuanya yang berkata-kata ini orang
Galilea? 8Bagaimanakah mungkin masing-masing kita mendengar bahasa
ibunda sendiri? 9 Orang Partia, Media, dan Elam, orang yang tinggal di
Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia Kecil. 10 Frigia dan
Pamfilia, Mesir dan kawasan-kawasan Libya yang bersempadan dengan
Kirene, pengunjung dari Rom, 11 baik berbangsa Yahudi mahupun mualaf,
orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka bercakap dalam
bahasa kita masing-masing tentang perbuatan Allah yang menakjubkan.’
12 Oleh itu mereka hairan dan bingung lalu bertanya sesama sendiri,
‘Apakah ertinya semua ini?’

13Ada pula yangmengejek, ‘Semua orang ini mabuk air anggurmanis.’
Khutbah Petrus

14 Petrus berdiri bersama sebelas rasul lagi lalu berkata dengan suara
yang lantang, ‘Saudara-saudara orang Yahudi dan semua penduduk di
Baitulmaqdis, ketahuilah hal ini serta dengarlah baik-baik kata-kataku.
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15Mereka ini bukanlahmabuk seperti saudara-saudara sangka, keranahari
baru pukul sembilan pagi sekarang. 16 Tetapi inilah yang dikatakan oleh
Nabi Yoel:
17 ‘ “Bahawa akan berlaku pada akhir

zaman, firman Allah,
Aku akanmencurahkan Roh-Ku ke atas

semuamanusia.
Anakmu lelaki perempuan akan bernubuat,

Orangmudamu akanmelihat
penglihatan,
Orang tuamu akan bermimpi.

18Dan ke atas hamba-Ku lelaki perempuan,
Aku akanmencurahkan Roh-Ku
ketika itu, lalu mereka bernubuat.

19Aku akanmenunjukkan keajaiban di langit
dan alamat di bumi,
darah dan api serta
kepulan-kepulan asap.

20Matahari akanmenjadi gelap,
dan bulanmenjadi seperti darah,
sebelum tiba hari Tuhan yang besar
dan syahdu.

21Dan berlakulah kelak,
bahawa sesiapa yangmenyeru nama Tuhan akan diselamatkan.”

22 ‘Saudara-saudara orang Israel, dengarlah kata-kata ini: Isa orangNasaret
itu seorang Manusia yang dipersaksikan oleh Allah kepadamu dengan
mukjizat, keajaiban dan alamat yang dilakukanAllahmelalui-Nya di kalan-
gan kamu. Kamu sendiri tahu tentang hal itu. 23 Dia, yang diserahkan
kepadamuseperti yang telahdirancangkandanditentukanolehAllah, telah
kamu salib dan bunuh dengan bantuan orang durjana. 24 Allah telah
membangkitkan-Nya, setelah membebaskan-Nya daripada kesengsaraan
maut, kerana tidak mungkin maut dapat menahan-Nya. 25 Kerana Daud
telah berkata tentang-Nya:

‘ “Bahawa aku telahmelihat Tuhan
sentiasa di hadapanku.
Dia ada di sisi kananku,
aku tidak akan goyah.

26Maka hatiku bersukacita,
dan lidahku bergembira;
dan jasadku juga akan bersandar
pada harapan.

27Kerana Kau tidak akanmeninggalkan rohku di alammaut,
serta Kau tidak akanmembiarkan jasad Orang Suci-Mu reput.

28Kau telahmemberitahuku jalan hidup,
dan Engkau akanmemenuhiku dengan kebahagiaan di hadirat-Mu.”

29 ‘Saudara-saudaraku, aku akan bercakap terus terang kepadamu tentang
moyang kita Daud, bahawa dia telah wafat dan dimakamkan, dan makam-
nya ada di tanah kita sampai hari ini. 30 Oleh sebab dia seorang nabi
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dan sedar bahawa Allah telah berjanji kepadanya dengan bersumpah ba-
hawa Dia akan mengangkat daripada benih keturunan jasadnya dan men-
dudukkannya di atas takhta kerajaan-Nya. 31 Dia telah melihat terdahulu
hal ini, maka dia bercakap tentang kebangkitan al-Masih, bahawa roh-Nya
tidak akan ditinggalkan di alam maut, dan jasad-Nya tidak akan reput.
32 Allah telah membangkitkan Isa ini dan kami semua menyaksikannya.
33Dia telah dinaikkan ke syurga ke sebelah kananAllah, dan daripadaAllah
Bapa dia telah menerima Roh Suci yang telah dijanjikan-Nya. Lalu Dia
mencurahkanRoh itu seperti yangkamu lihat dandengar sekarang. 34Daud
tidak naik ke syurga, tetapi dia sendiri berkata demikian,

‘ “Tuhan berfirman kepada Junjunganku:
‘Duduklah di sebelah kanan-Ku,

35 sehingga Kujadikanmusuh-musuh-Mu alas kaki-Mu.’ ”

36 ‘Oleh itu, hendaklah seluruhorang Israel tahudenganpastinya, bahawa
Allah telah menjadikan Isa, yang kamu salib itu, Junjungan dan al-Masih.’
37 Apabila mereka mendengar ini, hati mereka pun berasa tertusuk, lalu
mereka berkata kepada Petrus dan para rasul yang lain, ‘Saudara-saudara,
apakah yang patut kami perbuat?’

38 Petrus pun berkata kepada mereka, ‘Bertaubatlah, dan hendaklah
setiap orang daripada kamu diimadkan atas nama Isa al-Masih supaya
dosa-dosamu diampunkan; dan kamu akanmenerima pemberian Roh Suci
daripada Allah; 39 kerana janji itu telah dibuat kepada kamu dan anak-
anakmu, dan kepada semua yang jauh-jauh, seberapa ramai yang akan
dipanggil oleh Allah Tuhan kita.’

40 Petrus bersaksi dengan banyak perkataan lain lagi, dan menyeru
mereka, ‘Selamatkanlah dirimu daripada angkatan yang ingkar ini.’
41 Kemudian semua orang yang menerima kata-katanya dengan rela hati
diimadkan; pada hari itu bilangan mereka bertambah kira-kira tiga ribu
orang.

Jemaah yang pertama
42 Mereka berpegang teguh kepada pengajaran para rasul, dan kepada

perpaduan, pembahagian roti dan doa. 43 Rasa takut memenuhi setiap
hati dan banyak keajaiban serta alamat dilakukan melalui para rasul itu.
44Ketika itu semua yang beriman tetap bersatu dan berkongsi segala yang
ada pada mereka, 45 serta menjual semua harta benda mereka lalu mem-
bahagikan antara mereka menurut keperluan seseorang. 46 Demikianlah
setiap hari mereka di rumah ibadat dengan satu hati, dan membahagi roti
dari rumah ke rumah, lalu memakan rezeki mereka dengan sukacita dan
tulus hati, 47 sambil memuji Allah dan menerima rasa muhibah daripada
semua orang. Setiap hari Tuhan menambah bilangan jemaah mereka itu
dengan orang yang diselamatkan.

3
Orang lumpuh disembuhkan

1 Petrus dan Yahya naik ke rumah ibadat bersama-sama pada waktu sem-
bahyang, iaitu pukul tiga petang. 2 Ada seorang lumpuh sejak dari rahim
ibunya. Setiap hari dia diangkat orang dan diletakkan di pintu rumah
ibadat itu yang dinamakan Pintu Indah, untuk meminta sedekah daripada
orang yang masuk ke rumah ibadat itu. 3 Apabila dia melihat Petrus
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dan Yahya sedang hendak masuk ke rumah ibadat itu, dia pun meminta
sedekah. 4Petrus merenungnya, bersama Yahya, lalu berkata, ‘Pandanglah
kami.’ 5Orang itu punmenatapmereka, denganharapanmendapat sesuatu
daripadamereka.

6 Kemudian Petrus berkata, ‘Emas perak tiada padaku, tetapi apa yang
adapadakukuberikankepadamu: Dalamnama Isaal-Masih, orangNasaret,
bangkit dan berjalanlah.’ 7 Petrus memegang tangan kanannya dan meno-
longnya berdiri, lalu serta-merta tulang kaki dan buku lalinya mendapat
kekuatan. 8Orang itu melompat bangun, berdiri lalu berjalan. Kemudian
diamasuk ke rumah ibadat itumengikut Petrus dan Yahya sambil berjalan,
melompat dan memuji Allah. 9 Semua orang melihatnya berjalan sambil
memuji Allah. 10 Ketika itu mereka pun mengetahui dia itu orang yang
duduk meminta sedekah di Pintu Indah rumah ibadat itu. Mereka pun
dipenuhi rasa hairan dan ajaib akan apa yang telah berlaku kepadanya.

Petrus berkhutbah di rumah ibadat
11 Sementara orang lumpuh yang telah disembuhkan itu berpegang

kepada Petrus dan Yahya, semua orang yang tersangat hairan itu berlari
mengerumuni mereka di serambi yang dinamakan Serambi Sulaiman.
12 Apabila Petrus melihat keadaan ini, dia terus berkata kepada orang
yang berhimpun itu, ‘Saudara-saudara orang Israel, mengapa kamu takjub
melihat kejadian ini? Mengapa pula kamu merenung kami, seolah-olah
dengankuasaataukewarakankami sendiri kami telahmembolehkanorang
ini berjalan? 13Tuhan Ibrahim, IshakdanYakub, Tuhannenekmoyang kita,
telah memuliakan Hamba-Nya Isa yang telah kamu serahkan dan sangkal
di hadapan Pilatuswalaupun diamembuat keputusan hendakmelepaskan-
Nya. 14Kamumenyangkal Yang Suci dan Benar itu, serta meminta seorang
pembunuh diserahkan kepadamu, 15 lalu kamu membunuh sumber hayat
itu; Allah membangkitkan-Nya daripada kematian, dan kami ini menjadi
saksinya. 16 Iman pada nama Isa telah menguatkan orang ini, yang kamu
lihat dan kenali. Ya, iman yang datang daripada-Nya telah memberi orang
ini kesihatan yang sempurna di hadapan kamu sekalian.

17 ‘Namun, saudara-saudara, aku tahu bahawa kamu berbuat demikian
dalam kejahilan, begitu juga para pemimpinmu. 18 Tetapi dengan cara
demikianlah segala yang dinyatakan Allahmelalui lidah nabi-nabi-Nya, ba-
hawaal-Masih akanmenderita, telah ditunaikan-Nya. 19Oleh itu bertaubat-
lah dan berpalinglah kepada Allah, supaya dosa-dosamu dihapuskan, dan
supaya masa yang memberikan kesegaran datang kelak daripada Tuhan.
20Dan juga supaya Diamenghantar Isa al-Masih yang telah ditentukan-Nya
menjadi al-Masih bagimu. 21 Al-Masih mesti tetap di syurga hingga sam-
pai masa Allah memulihkan segala-galanya, seperti yang difirmankan-Nya
dahulu kala melalui lidah nabi-nabi-Nya yang suci. 22Musa sesungguhnya
telahberkatakepadanenekmoyangkita, “AllahTuhanmuakanmembangk-
itkan untukmu seorang Nabi sepertiku dari kalangan saudara-saudaramu.
Dengarlah segala kata-Nya kepadamu dalam semua hal. 23Setiap jiwa yang
tidakmendengar kata Nabi itu akan dibinasakan sama sekali dari kalangan
kaumnya.”

24 ‘Ya, semua nabi, dari Samuel dan selepasnya, semua yang telah
bersuara, juga telah bernubuat tentang zaman ini. 25 Kamu adalah anak
cucu nabi-nabi itu, dan waris perjanjian yang dibuat Allah dengan nenek
moyang kitamelalui firman-Nya kepada Ibrahim, “Melalui benihmu semua
kaum di dunia akan diberkati.” 26Pertama sekali kepada kamu, Allah telah
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membangkitkan Hamba-Nya Isa dan menghantar-Nya untuk memberka-
timu denganmemalingkan kamu sekalian daripada kejahatanmu.’

4
Petrus dan Yahya di hadapanMajlis Agama

1 Sementara Petrus dan Yahya itu bercakap kepada orang ramai, para
imam dan ketua pengawal rumah ibadat serta orang Saduki datang kepada
mereka. 2Mereka sangat gelisah bahawa rasul itu mengajar orang ramai
dan memberitakan kebangkitan daripada kematian melalui Isa. 3Mereka
menangkap Petrus dan Yahya lalu memasukkan mereka ke dalam penjara
sampai esok kerana hari sudah malam. 4 Namun demikian, ramai orang
yang telahmendengar apa yang diajarkan itu percaya, dan jumlah laki-laki
telah bertambah kira-kira lima ribu.

5 Pada esoknya, para pemimpin masyarakat Yahudi, tua-tua dan guru-
guru Taurat berhimpun di Baitulmaqdis, 6 dan juga imam besar Hanas,
Kayafas, Yahya, Iskandar dan seluruh keluarga imam besar. 7 Mereka
membawa Petrus dan Yahya untuk dihadapkan kepadamereka. Kemudian
mereka punbertanya, ‘Dengan kuasa apa dandengannama siapakah kamu
telahmelakukan perkara itu?’

8Petrus yang dipenuhi Roh Suci berkata kepadamereka, ‘Para pemimpin
masyarakat Israel! 9 Sekiranya hari ini kami dihakimi atas perbuatan baik
kepada seorang yang lumpuh, sehingga dia dipulihkan, 10maka ketahuilah
kamu sekalian dan seluruh bangsa Israel, bahawa dengan nama Isa al-
Masih dari Nasaret, yang telah kamu salib dan telah dibangkitkan Allah
daripada kematian, dengan nama Dialah orang ini berdiri di sini di hada-
panmu dalam keadaan sihat sempurna. 11 Inilah

‘ “batu yang dibuang oleh kamu
sebagai pembina,
kini telahmenjadi batu penjuru.”

12Tiadalah penyelamatanmelalui sesiapa yang lain, kerana tiada nama lain
di bawah langit ini diberikan di kalangan manusia, yang dapat menyela-
matkan kita.’

13 Apabila mereka melihat keberanian Petrus dan Yahya sedangkan
kedua-duanya ternyata orang yang tidak berpelajaran serta tidak terlatih,
mereka pun hairan. Mereka sedar bahawa kedua-duanya telah bersama
dengan Isa. 14 Apabila mereka melihat orang yang sudah disembuhkan
itu berdiri di sisi kedua-duanya, mereka tidaklah dapat menyangkal lagi.
15 Tetapi setelah mereka menyuruh kedua-duanya keluar dari majlis itu,
mereka pun bermesyuarat sesama sendiri, 16 ‘Apakah yang akan kita
lakukan kepada mereka itu? Sesungguhnya sudah nyata kepada semua
orang Baitulmaqdis bahawa satu mukjizat yang mengagumkan telah di-
lakukan melalui mereka, dan kita tidak dapat menafikannya. 17 Tetapi
supaya berita ini tidak tersebar lebih luas di kalangan bangsa kita, eloklah
kita melarang mereka berkata-kata lagi kepada sesiapapun dengan meng-
gunakan nama itu.’

18Dengan demikian mereka pun memanggil kedua-duanya itu dan men-
geluarkan perintah jangan sekali-kali bercakap atau mengajar dengan
namaIsa. 19TetapiPetrusdanYahyamenjawab, ‘Wajarkahpadapandangan
Allah jika kami mendengar katamu lebih daripada mendengar kata Allah?
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Timbangkanlah, 20 kerana kami mesti bercakap tentang segala yang telah
kami lihat dan dengar itu.’

21 Setelah membuat beberapa ugutan lagi, mereka melepaskan kedua-
dua rasul itu kerana tidak tahu bagaimana hendak menghukum mereka,
memandangkan seluruh masyarakat memuji Allah atas apa yang telah
dilakukan itu; 22 padahal orang yang disembuhkan melalui mukjizat itu
sudah berumur lebih daripada empat puluh tahun.

Doa orang beriman
23 Setelah dilepaskan, Petrus dan Yahya segera pergi mendapatkan rakan-
rakannya lalu menceritakan segala yang dikatakan oleh imam-imam besar
dan para pemimpin masyarakat itu kepada mereka. 24Apabila mendengar
segalanya, mereka semua berseru dengan satu hati, ‘Ya Allah, Engkaulah
Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta laut dengan segala isinya,
25yangmelalui lidah hamba-Mu Daud telah berfirman:

‘ “Mengapa bangsa-bangsa asing naik
berang dan kaum-kaum berkomplot dengan sia-sia?

26Raja-raja bumi ini menegakkan pendirian,
dan para pemimpin bermuafakat
untukmelawan Tuhan
danmelawan Dia yang diurapi-Nya.”

27 Sesungguhnya Herodes dan Pontius Pilatus, bersama orang asing dan
bangsa Israel telah berhimpun dalam negeri ini melawan Hamba Suci-
Mu Isa yang telah Kauurapi, 28 untuk melakukan segala yang sudah di-
tentukan oleh kuasa dan tujuan-Mu. 29 Ya Tuhan, lihatlah ugutan mereka
dan kurniakanlah kepada hamba-hamba-Mu ini, sepenuh keberanian un-
tuk menyampaikan firman-Mu. 30 Hulurkan tangan-Mu untuk menyem-
buhkan, dan melakukan tanda-tanda ajaib serta mukjizat dengan nama
Hamba Suci-Mu Isa.’

31 Setelah mereka berdoa, tempat mereka berhimpun itu bergoncang.
Mereka semua dipenuhi dengan Roh Suci dan mengucap firman Allah
dengan berani.

Orang beriman berkongsi segalanya
32 Semua orang yang sudah percaya itu sehati sejiwa. Tiada seorang

pun yang mengatakan sesuatu itu miliknya; mereka berkongsi segalanya.
33 Dengan kuasa yang hebat rasul-rasul itu bersaksi tentang kebangkitan
Junjungan Isa. Kasih kurnia besar melimpahi mereka sekalian. 34 Tiada
seorang pun di antaramereka yang kekurangan; kerana semua yangmemi-
liki harta atau rumah telah menjualnya, membawa wang jualan itu 35 dan
meletakkannya di kaki para rasul; lalu dibahagikanlah di antara mereka
menurut keperluanmasing-masing.

36 Yusuf yang digelar para rasul Barnabas (yang diterjemahkan sebagai
Anak Pendorong), orang Lewi dari Kuprus, 37 ada mempunyai tanah. Dia
menjualnya lalu membawa wang jualan itu, dan meletakkannya di kaki
para rasul.

5
Ananias dan Safira
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1 Seorang yang bernama Ananias, serta isterinya Safira, telah menjual
sebidang tanah milik mereka. 2 Dia menyimpan sebahagian wang jualan
itu dengan pengetahuan isterinya dan membawa sebahagian lagi untuk
diletakkan di kaki para rasul.

3Petrus berkata, ‘Ananias, mengapakah Iblismemenuhi hatimu sehingga
kau berdusta kepada Roh Suci denganmenyimpan sebahagianwang jualan
tanah itu untuk dirimu? 4 Ketika tanah itu masih ada, bukankah tanah
itu milikmu? Setelah dijual, bukankah wangnya dalam kawalanmu juga?
Mengapakah kamu membentuk niat ini dalam hatimu? Kamu bukan
berdusta kepadamanusia tetapi kepada Allah.’

5Apabila Ananiasmendengar kata-kata itu, dia pun rebah lalumeninggal
dunia. Oleh yang demikian semua orang yang mendengar hal itu amat
ketakutan. 6 Orang muda-muda bangun lalu mengkafankannya, men-
gangkatnya keluar danmenguburkannya.

7 Kira-kira tiga jam kemudian, isterinya masuk tanpa mengetahui apa
yang telah terjadi. 8 Petrus berkata kepadanya, ‘Katakanlah kepadaku,
adakah kamu menjual tanah itu dengan harga sekian?’ Perempuan itu
menjawab, ‘Ya, dengan harga sekian.’

9 Petrus berkata kepadanya, ‘Bagaimana pula kamu berdua telah
bermuafakat untuk mencubai Roh Tuhan? Lihatlah, kaki orang yang
telah menguburkan suamimu ada di muka pintu, dan mereka akan
mengangkatmu pula keluar.’

10 Perempuan itu serta-merta rebah di kakinya lalu meninggal dunia.
Orang muda-muda itu masuk dan mendapati perempuan itu sudah mati
lalu mengangkatnya keluar danmenguburkannya di sisi suaminya. 11Oleh
yang demikian, seluruh masyarakat yang beriman amat ketakutan, begitu
juga semua yangmendengar hal itu.

Tanda-tanda ajaib danmukjizat
12Melalui rasul-rasul itu banyak alamat ajaib dan mukjizat dilakukan di

kalangan masyarakat itu. Semuanya berhimpun dengan sehati di Serambi
Sulaiman. 13Walaupun orang lain tidak berani menyertai mereka, namun
orang ramai sangat menghormati mereka. 14 Semakin lama semakinlah
bertambah bilangan orang yangmempercayai Tuhan, baik lelakimahupun
perempuan. 15 Orang membawa orang sakit keluar ke tengah jalan,
membaringkan mereka di atas katil dan kaus, dengan harapan sekurang-
kurangnya bayang-bayang Petrus akan menyentuh sesetengahnya apabila
dia lalu kelak. 16 Ramai pula orang dari kota-kota sekeliling Baitulmaqdis
datang berhimpun, membawa orang yang sakit dan yang dirasuk roh-roh
durjana, lalu semuanya disembuhkan.

Para rasul dianiaya
17 Imam besar dan semua yang bersamanya (iaitu dari mazhab orang

Saduki) amat iri hati 18 lalu menangkap rasul-rasul itu dan memasukkan
mereka ke penjara umum. 19 Tetapi pada malam itu malaikat Tuhan mem-
buka pintu penjara lalu membawa rasul-rasul itu keluar sambil berkata,
20 ‘Pergilah berdiri di rumah ibadat dan nyatakan segalanya tentang hidup
baru ini kepada orang ramai.’

21 Setelah mendengar kata-kata itu, ketika fajar menyingsing, mereka
pergi ke rumah ibadat danmulamengajar.
Kemudian tibalah imam besar dan pengikut-pengikutnya. Mereka me-

manggil para tua-tua bani Israel berkumpul untukmengadakanmesyuarat
Majlis Agama, lalu memerintahkan rasul-rasul itu dibawa dari penjara
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untuk dihadapkan kepada mereka. 22Apabila pegawai-pegawai itu sampai
di penjara dan mendapati rasul-rasul itu tidak ada di situ, mereka pun
pulangmelaporkanhal itu, 23 ‘Kamidapati pintupenjara tetapberkunci dan
pengawal-pengawal berjaga di situ, tetapi apabila kami membuka pintu,
kamidapati tiada seorangpundi dalampenjara itu.’ 24Apabila ketua rumah
ibadat dan ketua-ketua imammendengar laporan itu,mereka kebingungan
tentang apa yangmungkin terjadi kelak.

25 Kemudian seorang lelaki masuk dan berkata kepada mereka, ‘Orang
yang tuan-tuan penjarakan itu sedang mengajar orang ramai di dalam
rumah ibadat!’ 26 Dengan demikian, ketua rumah ibadat pergi diiringi
pegawai-pegawai lalu membawa rasul-rasul itu beredar dari situ tanpa
menggunakan kekerasan, kerana takut direjam oleh orang ramai.

27Mereka membawa para rasul ke hadapan Majlis Agama. Imam besar
berkata, 28 ‘Bukankah kami telah melarang keras kamu mengajar atas
nama itu? Tetapi lihatlah, kamu telah menyebarkan ajaran itu ke serata
Baitulmaqdis dan berniat mempertanggungjawabkan kami atas kematian-
Nya!’

29 Petrus dan rasul yang lain menjawab, ‘Kami harus taat akan Allah,
bukan manusia! 30 Allah Tuhan yang disembah oleh nenek moyang kita
telah membangkitkan Isa yang telah kamu bunuh dengan menyalib-Nya.
31 Allah mengangkat Isa kepada kedudukan mulia di sebelah kanan-Nya,
sebagai AnakRaja danPenyelamat, supayaumat Israel dapat bertaubat dan
dosa-dosa mereka diampuni. 32 Kami menjadi saksi dalam semua hal ini,
begitu juga Roh Suci yang dikurniai Allah kepada semua yang taat akan
perintah-Nya.’

33 Apabila anggota-anggota Majlis Agama mendengar kata-kata itu,
mereka sangat marah sehingga berura-ura hendak membunuh para ra-
sul. 34 Akan tetapi di kalangan anggota Majlis Agama itu ada seorang
Farisi bernama Gamaliel, seorang guru Taurat yang sangat disegani. Dia
bangkit lalu mengarahkan orang membawa para rasul keluar sejurus.
35 Kemudian dia berkata kepada Majlis Agama, ‘Saudara-saudara orang
Israel! Timbangkan halus-halus apa yang hendak saudara semua lakukan
terhadap orang itu. 36 Suatu masa dulu, Teudas telah bangkit danmengaku
dirinya pemimpin besar. Kira-kira empat ratus orang menjadi pengikut-
nya. Tetapi dia dibunuh, lalu semua pengikutnya kucar-kacir dan perg-
erakannya hilang begitu saja. 37 Selepas itu muncul pula Yudas, orang
Galilea, pada masa pembancian. Dia mempengaruhi ramai orang untuk
memberontak, namun dia juga dibunuh, lantas semua pengikutnya kucar-
kacir. 38 Dengan demikian, dalam hal ini, aku cadangkan jangan ambil
apa-apa tindakan terhadap orang itu. Bebaskan mereka. Kalau rancan-
gan atau usaha ini daripada manusia, segalanya akan hilang begitu saja.
39 Sebaliknya, kalau segalanya itu datang daripada Allah, saudara-saudara
tidak mungkin menumpaskannya, malah mungkin akan ternyata bahawa
saudara-saudaramelawan Allah.’

40 Majlis Agama menerima nasihat Gamaliel. Para rasul dipanggil,
dipukul, dilarang lagi bercakap dengan nama Isa, lalu dibebaskan.

41Ketika beredar pergi dari Majlis Agama, para rasul bersukacita kerana
dianggap layak menanggung aib atas nama Isa. 42 Setiap hari, di rumah
ibadat dan di setiap rumah orang,mereka terus-menerusmengajarkan dan
menyebarkan bahawa Isa itulah al-Masih, Penyelamat yang diutus Allah.
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6
Tujuh orang dipilih untuk berkhidmat

1 Tidak berapa lama selepas itu, ketika pengikut Isa kian meningkat bi-
langannya, timbullah aduan daripada orang Yahudi peranakan Yunani
terhadap orang Yahudi Ibrani. Orang Yahudi peranakan Yunani berkata
bahawa balu di kalangan mereka diabaikan dalam pengagihan bantuan
harian. 2 Dengan demikian, dua belas rasul itu menghimpunkan semua
pengikut Isa laluberkata, ‘Kami ini tidaklahwajarmengetepikankewajipan
menyebarkan firman Allah untuk melayan di meja makan. 3 Oleh itu,
pilihlah tujuh orang di kalangan saudara-saudara yang mempunyai nama
baik dan dipenuhi Roh Suci serta kebijaksanaan, supaya kami tugaskan
merekamengendalikan hal itu. 4Kami akanmemenuhi masa kami dengan
berdoa danmenyampaikan firman Allah.’

5 Semua bersetuju dengan cadangan para rasul. Mereka memilih Ste-
fanus, seorang yang sangat teguh imannya serta dikuasai oleh Roh Suci. Di
samping itu mereka memilih Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parme-
nas, dan Nikolaus dari Antiokhia, seorang penganut agama Yahudi. 6Tujuh
orang itu dibawa ke hadapan para rasul. Para rasul pun berdoa dan
meletakkan tangan ke atas mereka.

7Dengan demikian firmanAllah semakin tersebar dan bilangan pengikut
Isa di Baitulmaqdis kian meningkat, dan ramai imam menjadi orang beri-
man.

Stefanus ditangkap
8 Stefanus, yang dipenuhi iman dan kuasa rohani, banyak melakukan
keajaiban dan alamat di kalangan orang ramai. 9 Tetapi ada beberapa
orang yang bangkit menentangnya, iaitu anggota saumaah yang disebut
Saumaah Orang Yang Dibebaskan (terdiri daripada orang Yahudi dari
Kirene, Iskandaria, Kilikia dan Asia). Mereka mulai berbahas dengan
Stefanus. 10Namun, mereka tidak dapat menewaskan kebijaksanaan dan
Roh Suci yangmengilhamkan kata-katanya.

11Setelah itumereka senyap-senyapmendorong beberapa orang berkata,
‘Kami telahmendengar diamelafazkan kata-kata kufur terhadapMusa dan
Allah.’

12Merekamenghasutorangramai, tua-tuadanguru-guruTaurat sehingga
Stefanus ditangkap dan dihadapkan keMajlis Agama. 13Merekamembawa
saksi-saksi palsu yang berkata tentang Stefanus, ‘Orang ini tidak putus-
putusmeluahkankata-katakufur tentang tempat suci ini danhukumagama
kita. 14 Kami mendengar dia berkata bahawa Isa orang Nasaret itu akan
membinasakan tempat ini dan mengubah segala adat yang telah disam-
paikan kepada kita olehMusa.’

15Ketika itu semuaorangyangdudukdiMajlisAgamamerenungStefanus
danmelihat mukanya seperti wajahmalaikat.

7
Pembicaraan Stefanus

1 Kemudian imam besar bertanya kepada Stefanus, ‘Benarkah segala
tuduhan ini?’ 2 Stefanus menjawab, ‘Bapa-bapa dan saudara-saudara!
Dengarlah: Sebelummoyang kita Ibrahim berpindah ke Haran, Allah Yang
Maha Tinggi telah menampakkan diri kepadanya di Mesopotamia. 3Allah
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berfirman kepadanya, “Tinggalkanlah negerimu dan keluargamu. Pergilah
ke negeri yang akan Kutunjukkan kepadamu.”

4 ‘Ibrahim pun terus meninggalkan negeri Kasdim dan tinggal di Ha-
ran. Setelah bapa Ibrahim meninggal dunia, Allah memindahkan pula
Ibrahim ke negeri tempat saudara-saudara dan bapa-bapa tinggal sekarang
ini. 5 Ketika itu Allah tidak memberikan warisan apapun kepada Ibrahim
sebagai miliknya, secebis tanah pun tidak. Namun begitu, Allah berjanji
akan mengurniakan tanah ini kepada Ibrahim sebagai miliknya dan milik
keturunannya, walaupun pada masa itu Ibrahim tidak mempunyai anak.
6 Namun Allah berfirman kepadanya bahawa keturunannya akan tinggal
di negeri orang, dan akan diperhamba serta ditindas selama empat ratus
tahun. 7 “Aku akan menghukum bangsa yang memperhamba mereka,”
Allah berfirman. “Kemudian mereka akan keluar dari negeri itu dan
menyembah-Ku di sini.” 8 Kemudian Allah membuat perjanjian sunat
dengan Ibrahim; maka Ibrahim mendapat anak lelaki bernama Ishak dan
menyunatkannya pada hari kelapan; Ishak mendapat Yakub dan Yakub
mendapat dua belas orang anak lelaki yangmenjadi nenekmoyang bangsa
kita.

9 ‘Nenek moyang bangsa kita itu menaruh hasad dengki terhadap Yusuf
lalu menjualnya sebagai hamba di Mesir. Tetapi Allah menyertainya 10dan
menyelamatkannya daripada segala kesusahannya. Apabila Yusuf men-
gadap Firaun raja Mesir, Allah mengurniainya budi dan kebijaksanaan,
sehingga raja Mesir melantiknya menjadi gabenor yang berkuasa ke atas
seluruh negeri itu dan istananya.

11 ‘Kemudian seluruh Mesir dan Kanaan dilanda kebuluran, dan nenek
moyang kita tidak dapat mencari makanan. 12 Apabila Yakub mendengar
bahawadiMesir ada gandum, diamenyuruh anak-anaknya, nenekmoyang
kita, pergi ke situ bagi kali pertama. 13 Ketika mereka ke sana bagi kali
kedua, Yusuf diperkenalkan kepada saudara-saudaranya itu dan keluarga
Yusuf diketahui oleh Firaun. 14 Lalu Yusuf mengirim khabar dan meminta
bapanya, Yakub, serta seluruh keluarganya berpindah ke Mesir; tujuh
puluh lima orang semuanya. 15 Yakub sekeluarga pun berpindah ke Mesir.
Di situlah dia dan nenek moyang kita meninggal dunia. 16 Jenazah mereka
dibawa ke Sikhem dan dikebumikan di kuburan yang telah dibeli oleh
Ibrahim dengan sejumlah wang daripada suku Hamor, bapa Sikhem.

17 ‘Apabila masa bagi Allah menunaikan janji-Nya kepada Ibrahim se-
makin hampir, bilangan bangsa kita di Mesir telah meningkat banyak
sekali. 18 Kemudian seorang raja lain yang tidak kenal akan Yusuf naik
takhta kerajaan Mesir. 19 Raja itu memperdaya bangsa kita dan menindas
nenek moyang kita, dengan memaksa mereka membuang bayi yang baru
lahir danmembiarkannyamati.

20 ‘Pada masa itulah Musa dilahirkan, seorang bayi yang elok di mata
Allah. Dia dipelihara di rumah bapanya selama tiga bulan. 21 Apabila dia
terpaksa dibuang, puteri Raja Mesir mengambilnya dan memeliharanya
sebagai anak sendiri. 22Musa menjadi arif dalam segala ilmu pengetahuan
serta kebijaksanaan orang Mesir dan menjadi seorang yang sangat handal,
baik dari segi perkataanmahupun perbuatan.

23 ‘Sewaktu Musa berusia empat puluh tahun, hatinya tergerak hendak
mengunjungi saudara-saudaranya bani Israel. 24 Dia terpandang salah
seorang daripada mereka sedang dianiaya oleh seorang Mesir. Dia pun
membela orangyangdianiaya itudanmembunuhorangMesir itu; 25kerana
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Musa menyangka saudara-saudara sebangsanya mengerti bahawa Allah
akan membebaskan mereka melaluinya, tetapi mereka tidak mengerti.
26 Esoknya, dia terlihat pula dua orang Israel sedang bergaduh lalu cuba
mendamaikanmereka, katanya, “Kamu bersaudara. Mengapa kamu saling
menganiaya?”

27 ‘Tetapi orangyangmenganiaya saudara sebangsanya itumenolakMusa
ke tepi sambil bertanya, “Siapa yang menjadikan kamu pemerintah dan
hakim kami? 28 Adakah kamu ingin membunuhku seperti kamu mem-
bunuh orangMesir itu kelmarin?” 29Ketika Musamendengar kata-kata itu,
dia lari dari Mesir lalu menetap di negeri Midian. Di situ dia mendapat dua
orang anak lelaki.

30 ‘Empat puluh tahun kemudian, malaikat menampakkan diri kepada
Musa di dalam api belukar yang bernyala, di tanah gurun dekat Gunung
Sinai. 31Musa kehairanan melihatnya lalu menghampirinya. Dia menden-
gar suara Tuhan berfirman, 32 “Akulah Tuhan nenek moyangmu; Tuhan
Ibrahim, Ishak dan Yakub.” Musa gementar ketakutan dan tidak berani
memandang lagi.

33 ‘Tuhan berfirman seterusnya, “Tanggalkan kasutmu, kerana tempat
kamu berdiri itu tanah suci. 34 Aku telah melihat penindasan umat-Ku di
Mesir. Aku telah mendengar rintihanmereka, dan telah turun untuk mem-
bebaskanmereka. Sekarangmarilah, Aku akanmengutusmu keMesir.”

35 ‘Musa inilah yang telah ditolak oleh umat Israel dengan kata-kata,
“Siapa yang menjadikan kamu pemerintah dan hakim kami?” Justeru di-
alah yangdiutusAllah sebagai pemerintahdanpembebas,melaluimalaikat
yang menampakkan diri kepadanya di belukar itu. 36 Musa memimpin
orang Israel keluar dari Mesir setelah melakukan pelbagai mukjizat dan
keajaiban di Mesir, di Laut Merah dan kemudian di tanah gurun selama
empat puluh tahun.

37 ‘Musa inilah yang berkata kepada bangsa Israel, “Allah akanmengutus
seorangNabi kepadamu, sebagaimanaDia telahmengutusku dari kalangan
bangsamu.” 38Musa inilah yang bersamabangsa Israel berhimpun di tanah
gurun. Dia di sana berserta nenekmoyang kita danmalaikat yang berkata-
kata kepadanya di Gunung Sinai. Dialah yang menerima firman hidup,
untuk disampaikan kepada kita.

39 ‘Tetapinenekmoyangkita enggan taat kepadanya. Merekamenolaknya
dan dalam hati mereka berpaling semula ke Mesir. 40 Mereka berkata
kepada Harun, “Buatkan kami patung pujaan yang dapat memimpin kami,
kerana kami tidak tahu apa yang telah terjadi kepadaMusa yangmembawa
kami keluar dari Mesir.” 41Setelah itumerekamembuat berhala berbentuk
anak lembu dan mempersembahkan korban kepada berhala itu. Mereka
bersuka ria meraikan buatan tangan mereka sendiri. 42 Oleh itu Allah
berpaling daripada mereka dan membiarkan mereka menyembah segala
yang di langit. Demikianlah yang tersurat di dalam kitab nabi-nabi:

‘ “Adakah kamumempersembahkan kepada-Ku
binatang sembelihan dan korban
selama empat puluh tahun di tanah gurun, hai orang Israel?

43Malah kamumengusung khemahMolokh
dan bintang berhalamu Refan,
patung-patung yang kamu buat untuk kamu sembah;

maka Aku akanmembuangmu
jauh ke seberang Babel.”
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44 ‘Nenek moyang kita mempunyai Khemah Kesaksian di tanah gurun.
Khemah ini dibuat sebagaimanayangdiperintahkankepadaMusamenurut
contoh yang telah dilihatnya. 45Nenek moyang kita, setelah menerimanya,
bersama Yusak telah membawanya masuk ke negeri kita yang dikuasai
oleh bangsa-bangsa asing. Allah telah mengusir bangsa-bangsa asing itu
di hadapan mereka, dan khemah itu tetap di tanah tersebut hingga zaman
Daud. 46 Daud mendapat keredaan Allah dan memohon izin-Nya untuk
membina sebuah rumah untuk Tuhan yang disembah oleh Yakub. 47Tetapi
Sulaiman yangmembina rumah untuk-Nya.

48 ‘Namun, Tuhan YangMaha Tinggi tidak tinggal di dalam rumah buatan
tanganmanusia, seperti kata nabi:

49 ‘ “Syurga arasy-Ku,
dan bumi alas kaki-Ku.

Rumah apakah yang hendak
kamu bina untuk-Ku,
dan dimanakah tempat
rehat-Ku?” firman Tuhan.

50 ‘ “Bukankah Aku sendiri yang telahmencipta semuanya?”

51 ‘Hai yang keras kepala dan tidak bersunat hati dan telingamu! Kamu
sentiasa melawan Roh Suci sebagaimana yang dilakukan oleh nenek
moyangmu. 52Nabi manakah yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu?
Mereka membunuh nabi-nabi yang telah menubuatkan kedatangan Yang
Benar itu, yang kamu khianati dan bunuh. 53Kamu telah menerima Taurat
Allah yang disampaikan olehmalaikat, tetapi kamu tidakmematuhinya.’

Stefanus direjam
54 Apabila mendengar kata-kata ini, mereka tersangat sakit hati dan be-

rang terhadap Stefanus. 55Akan tetapi dia dipenuhi Roh Suci lalumerenung
ke langit dan melihat kemuliaan Allah serta Isa berdiri di sebelah kanan
Allah. 56 Dia berkata, ‘Lihatlah! Aku nampak syurga terbuka dan Putera
Insan berdiri di sebelah kanan Allah!’

57 Mereka pun bertempik sambil menutup telinga lalu menyerang Ste-
fanus serentak. 58 Mereka menyeret dia ke luar kota lalu merejamnya.
Orang yang menyaksikan segalanya itu meletakkan jubah mereka di kaki
seorangmuda bernama Saul.

59 Ketika mereka merejam Stefanus, dia berseru, ‘Junjungan Isa, ter-
imalah rohku.’ 60 Kemudian dia berlutut dan berteriak dengan suara
yang kuat, ‘Junjungan, jangan tanggungkan dosa ini atas mereka.’ Setelah
berkata demikian, dia punmeninggal dunia.

8
Penganiayaan terhadap jemaah di Baitulmaqdis

1 Saul menyetujui kematian Stefanus. Pada masa itu penganiayaan yang
dahsyat dilakukan terhadap jemaah di Baitulmaqdis; dan mereka pun
bercerai-berai di serata Yudea dan Samaria, kecuali para rasul. 2Beberapa
orang yang salihmengebumikanStefanusdanamatmeratapi kematiannya.
3Saul berusaha untukmenghapuskan jemaah; diamemasuki setiap rumah
danmenyeret keluar lelaki perempuan lalumemasukkanmereka ke dalam
penjara.
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Filipus di Samaria
4Mereka yang bercerai-berai pergi merata-rata mengajarkan firman Allah.
5 Kemudian Filipus pergi ke sebuah kota di Samaria dan memberitakan
al-Masih kepada orang di situ. 6 Apabila orang ramai mendengar apa
yang dikatakan Filipus dan melihat segala keajaiban yang dilakukannya,
mereka semua memperhatikan dengan sepenuh hati apa yang dikatakan-
nya; 7keranaroh-rohdurjanakeluar sambilmelolongdaripadaramaiorang
yang kerasukan, manakala sebilangan besar yang lumpuh dan tempang
telah disembuhkan. 8 Seluruh kota itu amat bersukacita.

Simon ahli sihir
9Akan tetapi ada seorang lelaki bernama Simon, yang dahulunyamenga-

malkan sihir di situ dan mengagumkan orang Samaria serta mengaku
dirinya seorang yang hebat. 10Mereka semua, daripada yang paling rendah
tarafnya hinggalah kepada yang tertinggi, mendengar katanya. Mereka
berkata, ‘Orang ini dikenal sebagai Kuasa Besar Allah.’ 11Mereka menden-
gar katanya kerana dia telah lamamengagumkanmereka dengan sihirnya.
12Namunapabilamerekamempercayai Filipus ketika dia bercakap tentang
hal-hal berkaitan dengan kerajaan Allah dan nama Isa al-Masih, mereka
pun diimadkan, baik lelaki mahupun perempuan. 13 Kemudian Simon
sendiri percaya; dan setelah diimadkan dia terus menyertai Filipus dan
amat kagummelihat keajaiban serta alamat yang dilakukan.

14Apabila para rasul di Baitulmaqdis mendengar bahawa orang Samaria
telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yahya ke sana.
15 Setelah sampai di situ, kedua-duanya berdoa semoga mereka menerima
Roh Suci, 16 kerana mereka belum lagi dipenuhi oleh-Nya. Mereka baru
diimadkan sahaja dengan nama Junjungan Isa. 17 Kemudian Petrus dan
Yahyameletakkan tangan atas mereka lalu merekamenerima Roh Suci.

18 Setelah Simon melihat betapa Roh Suci diberi ketika para rasul mele-
takkan tangan, dia menawarkan wang kepada mereka 19 sambil berkata,
‘Berilah aku kuasa itu juga, supaya sesiapa yang kuletakkan tangan atasnya
akanmenerima Roh Suci.’

20 Tetapi Petrus berkata kepadanya, ‘Punahlah wangmu bersamamu,
kerana kamumenyangka kurnia Allah dapat dibeli dengan wang! 21Kamu
tidakadabahagiandalampekerjaankami, keranahatimu tidak ikhlasdi sisi
Allah. 22 Oleh itu bertaubatlah daripada kejahatanmu itu, dan berdoalah
kepada Tuhan semoga kamu dapat diampuni kerana niat di hatimu itu;
23kerana kulihat kamu diracuni perasaan kepahitan dan dibelenggu dosa.’

24Simonmenjawab, ‘Berdoalah kepada Tuhan untukku, supaya apa yang
kamu sebutkan tadi tidakmenimpaku.’

25Setelahmerekamemberi kesaksian danmenyampaikan firman Tuhan,
mereka pun pulang ke Baitulmaqdis, sambil menyebarkan perkhabaran
baik tentang Isa di banyak kampung orang Samaria.

Filipus dan sida-sida dari negeri Habsyah
26Malaikat Tuhan berkata kepada Filipus, ‘Bangkit dan pergilah ke arah

selatan di jalan antara Baitulmaqdis dengan Gaza. Sekarang tempat itu
lengang.’ 27Dia pun bangkit lalu pergi. Ada seorang Habsyi, seorang sida-
sida yang besar pangkatnya di bawah perintah Kandake, ratu negeri Hab-
syah, dan ditugaskanmenjaga seluruh perbendaharaannya. Dia telah pergi
ke Baitulmaqdis untuk sembahyang. 28Ketika dia sedang dalam perjalanan
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pulangdan sambil dudukdi dalamkeretakudanya, diamembacakitabNabi
Yasyaya. 29Roh Suci berkata kepada Filipus, ‘Pergi dekati kereta kuda itu.’

30 Filipus pun berlari mendapatkannya lalu mendengarnya membaca
kitab Nabi Yasyaya. Filipus berkata, ‘Fahamkah apa yang kamu baca itu?’

31 Jawabnya, ‘Bagaimana aku dapat memahaminya, kecuali ada orang
yangmembimbingku?’ Dia punmengajak Filipus naik duduk di sisinya.

32Bahagian Kitab Suci yang dibacanya ialah:

‘Dia dibawa seperti domba untuk disembelih
seperti anak domba yang senyap ketika bulunya digunting.
Demikianlah Dia tidakmembukamulut.

33Dia dihina dan keadilan direntap daripada-Nya,
maka siapa akanmengisahkan keturunan-Nya?
Nyawa-Nya direnggut dari muka bumi.’

34Sida-sida itu berkata, ‘Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah nabi itu
bercakap, tentang dirinya atau seseorang lain?’ 35 Filipus pun membuka
mulutnya: bermula dari bahagian Kitab Suci itu, dia mengajar berita baik
tentang Isa kepada sida-sida itu.

36 Sedang mereka meneruskan perjalanan, mereka sampai ke suatu
tempat yang berair. Sida-sida itu berkata, ‘Lihat, di sini ada air. Apa
yang menghalang aku daripada diimadkan?’ 37 Filipus berkata, ‘Jika kamu
percaya sepenuh hati, kamu boleh diimadkan.’ Sida-sida itu menjawab,
‘Aku percaya bahawa Isa al-Masih itu Putera Allah.’ 38 Lalu dia men-
garahkan kereta kuda itu dihentikan. Dia bersama Filipus turun ke dalam
air, lalu Filipus mengimadkannya. 39 Setelah mereka keluar dari air, Roh
Suci mengambil Filipus dari situ. Sida-sida itu tidak melihatnya lagi, lalu
meneruskan perjalanan dengan sukacita. 40 Filipus mendapati dirinya di
Asdod. Dia meneruskan perjalanan sambil mengkhabarkan Injil di segala
kota hingga sampai di Kaisarea.

9
Saul bertaubat

1 Saul, yang terus-menerus mengancam hendak membunuh pengikut-
pengikut Junjungan Isa, pergi mendapatkan imam besar 2 dan meminta
surat untuk ditunjukkan kepada saumaah di Damsyik, supaya sekiranya
dia menjumpai sesiapa yang mengikut Jalan Isa, baik lelaki mahupun
perempuan, dia bolehmemberkas danmembawamereka ke Baitulmaqdis.
3Dalamperjalanannya, apabila dia hampir sampai di Damsyik, tiba-tiba ca-
haya dari langit bersinar sekelilingnya. 4Dia rebah ke bumi lalumendengar
suara berkata, ‘Saul, Saul, mengapa kauaniaya Aku?’

5 Saul bertanya, ‘Siapakah Engkau, Tuan?’ Suara itu menjawab, ‘Akulah
Isa yang kauaniaya. 6 Bangkitlah, masuklah ke kota. Di sana engkau akan
diberitahu apa yang harus kaubuat.’

7 Orang seperjalanan Saul terpegun kerana mendengar suara itu tanpa
melihat sesiapapun. 8 Saul bangkit sambil membuka mata tetapi tidak
dapatmelihat suatu apa. Oleh demikianmerekamemegang tangannya dan
memimpinnyamasukkeDamsyik. 9Selama tigaharidia tidakdapatmelihat
dan tidakmakan atauminum.

10 Ada seorang pengikut Isa yang bernama Ananias tinggal di Damsyik.
Dalam suatu penglihatan dia mendengar Junjungan berkata, ‘Ananias!’

‘Ya, Junjungan,’ sahut Ananias.
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11 Junjungan berkata kepadanya, ‘Bersiaplah dan pergilah ke rumah
Yudas di Jalan Lurus. Tanyakanlah seorang yang bernama Saul dari kota
Tarsus. Dia sedang berdoa, 12 dan melihat seorang bernama Ananias
meletakkan tangan di atasnya supaya dia dapat melihat semula.’

13Ananiasmenjawab, ‘Ya Junjunganku, aku telahmendengarramaiorang
mengatakan hal orang itu. Dia telah banyak menganiaya umat-Mu yang
salih di Baitulmaqdis. 14 Sekarang dia datang ke Damsyik membawa kuasa
daripadaketua-ketua imamuntukmenangkapsemuaorangyangmenyebut
nama-Mu.’

15 Namun, Junjungan berkata, ‘Pergilah, kerana Aku telah memilihnya
sebagai alat pilihan-Ku untuk mengkhabarkan nama-Ku kepada bangsa-
bangsa asing, raja-raja, dan umat Israel. 16 Aku akan menunjukkan
kepadanya segala kesengsaraan yang akan ditanggungnya kerana-Ku.’

17 Dengan demikian Ananias pun pergi lalu masuk ke rumah itu dan
meletakkan tangannya ke atas Saul sambil berkata, ‘Saudaraku Saul, Jun-
jungan telah mengutusku. Isa yang menampakkan diri-Nya kepadamu
dalam perjalanan ke sini telah mengutusku supaya engkau dapat melihat
semula dan dipenuhi Roh Suci.’ 18 Serta-merta sesuatu seperti sisik gugur
daripada mata Saul dan dia dapat melihat semula. Dia pun bangun lalu
diimadkan. 19Kemudian dia makan dan kekuatannya pun pulih.

Saul di Damsyik dan Baitulmaqdis
Saul tinggal beberapa hari di Damsyik bersama para pengikut Isa. 20 Dia
terusmengkhabarkandi saumaah-saumaah tentang Isa, bahawaDiaPutera
Allah. 21 Semua yang mendengarnya tercengang lalu berkata, ‘Bukankah
dia ini yang menganiaya semua yang menyebut nama itu di Baitulmaqdis?
Malah dia datang ke mari untuk menangkap semua orang yang demikian
di sini dan menyeret mereka ke hadapan ketua-ketua imam.’ 22 Makin
seharimakinbertambahkuasa yangdiberi Allah kepada Saul. Semuaorang
Yahudi di Damsyik tercengang apabila dia menyatakan bahawa Isa itu al-
Masih.

23Selepas beberapa hari, orang Yahudi berpakat hendakmembunuh Saul
24 tetapi dia mendapat tahu tentang pakatan itu. Orang yang hendak mem-
bunuhnya itu menunggu di pintu gerbang siang malam; 25 tetapi pengikut-
pengikut Saul mengambilnya pada waktu malam dan menurunkannya
melalui tingkap ke kaki tembok di dalam sebuah keranjang.

26 Apabila Saul sampai di Baitulmaqdis, dia cuba menghubungi para
pengikut Isa tetapi mereka takut dan tidak percaya bahawa dia benar-
benar pengikut Isa. 27 Barnabas membawa Saul ke hadapan para rasul
dan menceritakan bagaimana dia telah melihat Junjungan ketika dalam
perjalanan, kata-kata Junjungan kepadanya dan keberanian Saul menye-
barkan nama Isa di Damsyik. 28 Selepas itu Saul keluar masuk di Baitul-
maqdis bersama para rasul 29 serta menyebarkan nama Junjungan den-
gan berani. Dia bercakap dan berhujah dengan orang Yahudi peranakan
Yunani; mereka pun hendak membunuhnya. 30 Apabila para pengikut
Isa yang lain mengetahui hal itu, mereka membawa Saul ke Kaisarea dan
menghantarnya ke Tarsus.

31Dengan demikian sejahteralah jemaah di seluruh tanah Yudea, Galilea
danSamaria. Jemaah itudiberi kekuatandanhidupbertakwakepadaAllah.
Dengan pertolongan Roh Suci bilanganmereka semakin besar.

Petrus di Lida dan Yope
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32 Ketika Petrus melawat daerah-daerah, dia mengunjungi orang salih
yang tinggal di Lida. 33Di situ dia menemui seorang bernama Eneas yang
sudah lapan tahun lumpuh terlantar di tempat tidur. 34 Petrus berkata
kepadanya, ‘Eneas, Isa al-Masihmenyembuhkanmu. Bangunlah, kemaskan
tempat tidurmu.’ Pada saat itu juga Eneas bangun. 35Semua penduduk Lida
dan Saronmelihatnya lalu beriman kepada Tuhan.

36 Di Yope ada seorang perempuan pengikut Isa bernama Tabita (dalam
bahasa Yahudi disebut Dorkas); dia sentiasamembuat kebajikan danmem-
beri sedekah. 37Padamasa itu dia jatuh sakit lalumeninggal dunia. Setelah
dimandikan, jenazahnya dibaringkan di dalam bilik di tingkat atas. 38Oleh
sebab Lida berdekatan dengan Yope, para pengikut Isa di Yope mendapat
tahu Petrus ada di Lida lalu menghantar dua orang berjumpa dengannya
danmemintanya datang secepat mungkin.

39 Petrus segera pergi bersama mereka. Setibanya di situ, dia dibawa
naik ke bilik di tingkat atas itu. Semua balu di situ berdiri di sisinya
sambil menangis dan menunjukkan pelbagai pakaian yang telah dijahit
oleh Dorkas untukmereka sewaktu hidupnya.

40Petrusmenyuruh semuanya keluar; kemudian dia bertelut dan berdoa.
Selepas itu dia berpaling kepada jenazah itu lalu berkata, ‘Hai Tabita,
bangunlah.’ Tabita membuka matanya dan apabila dia melihat Petrus, dia
pun duduk. 41 Petrus memegang tangannya dan membantunya berdiri.
Seterusnya Petrus memanggil semua pengikut Isa termasuk balu-balu
itu dan menunjukkan kepada mereka perempuan yang sudah hidup itu.
42 Berita itu tersebar di seluruh Yope dan ramai orang beriman kepada
Tuhan. 43 Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah Simon, seorang
penyamak kulit.

10
Petrus dan Kornelius

1 Di Kaisarea ada seorang bernama Kornelius, ketua tentera yang disebut
pasukan Itali. 2 Dia seorang yang bertakwa dan takut akan Allah, begitu
juga seisi rumahnya. Dia banyak bersedekah kepada orang yang miskin
dan sentiasa berdoa kepada Allah. 3 Pada suatu hari kira-kira pukul tiga
petang, dalam suatu penglihatan dia melihat dengan nyata malaikat Allah
mendapatkannya dan berkata kepadanya, ‘Hai Kornelius!’

4Diamerenung dengan ketakutan sambil bertanya,
‘Ya tuan, ada apa tuan?’
Malaikat itu berkata, ‘Segala doa dan sedekahmu telah diredai Allah.

5 Suruhlah orang pergi ke Yope memanggil seorang bernama Simon berge-
lar Petrus. 6Diamenumpang di rumah Simon penyamak kulit, di tepi laut.’

7 Setelah malaikat itu pergi, Kornelius memanggil dua orang hambanya
dan seorang askar yang takut akanAllahdari kalanganorang yangbertugas
melayaninya. 8 Dia menceritakan segala yang berlaku itu kepada mereka
danmenyuruhmereka pergi ke Yope.

Penglihatan Petrus
9 Esoknya, ketika mereka dalam perjalanan dan hampir sampai ke Yope,

Petrusnaikkeatasbumbungrumahuntukberdoa, kira-kirapukulduabelas
tengah hari. 10 Kemudian dia berasa lapar dan hendak makan, tetapi se-
mentaramakanan sedangdisediakan, dia diliputi kuasa ilahi. 11Diamelihat
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langit terbuka dan sesuatu seperti kain yang amat lebar, terikat keempat-
empat penjurunya, diturunkanke arahnya lalu kebumi. 12Di dalamnyaada
segala jenis binatang, yang berkaki empat dan yang melata, juga burung-
burung. 13 Dia terdengar suara berkata, ‘Hai Petrus, bangunlah, sembelih
danmakanlah.’

14Petrus berkata, ‘Ya Tuhan, jangan demikian, aku belum pernahmakan
barang yang haram atau najis.’

15 Suara itu berkata pula kepadanya, ‘Barang yang dihalalkan oleh Allah,
jangan kauharamkan.’

16 Ini berulang tiga kali, kemudian kain itu terangkat naik ke langit.
17 Sedang Petrus bertanya-tanya apa agaknya erti penglihatan itu, orang

yang disuruhkan oleh Kornelius itu telah bertanyakan rumah Simon.
18Mereka berdiri di muka pintu sambil berseru bertanya sama ada Simon
bergelar Petrus adamenumpang di situ.

19 Petrus masih lagi memikirkan penglihatannya itu. Roh Suci berkata
kepadanya, ‘Ada tiga orang mencarimu. 20 Bangunlah, turun dan pergi
bersama mereka tanpa ragu-ragu, kerana Aku yang menyuruh mereka
datang.’

21Petruspun turunmendapatkanorang itu laluberkata, ‘Aku inilahorang
yang kamu cari itu; apa hajatmu datang kemari?’

22Merekaberkata, ‘Kornelius, seorangketua tenterayangbenardan takut
akan Allah serta disegani oleh seluruh bangsa Yahudi, telah menerima
pesan Allah melalui malaikat yang suci bahawa dia hendaklah menjemput
tuan datang ke rumahnya untuk mendengar apa yang akan tuan katakan.’
23Petrusmengajak ketiga-tiga orang itumasuk danmenumpang bermalam
di rumah itu.

Petrus di rumah Kornelius
Esoknya dia bangun lalu pergi bersama mereka; beberapa orang saudara
seiman di Yope turut serta. 24 Keesokan harinya mereka sampai di
Kaisarea. Kornelius sedang menantikan kedatangan mereka, bersama
semua kaum keluarga dan sahabat handai yang diajaknya berhimpun
di situ. 25 Apabila Petrus masuk, Kornelius mendapatkannya lalu sujud
menyembah di kakinya; 26 tetapi Petrusmenariknya bangkit berdiri sambil
berkata, ‘Bangkitlah; aku in pun seorangmanusia juga.’

27 Sambil bercakap dengan Kornelius, Petrus masuk ke dalam rumah
itu dan melihat betapa ramainya orang yang berhimpun di situ. 28 Petrus
berkata kepada mereka, ‘Saudara-saudara sedia maklum bahawa orang
Yahudi dilarang berhubung dengan orang bangsa lain atau mengunjungi
mereka; tetapi Allah telah menyatakan kepadaku supaya jangan meman-
dang sesiapapun sebagai haramataunajis. 29Oleh itu apabila akudipanggil,
aku terus datang tanpa teragak-agak. Sekarang aku bertanya kepadamu,
apakah sebabnya aku dipanggil datang ke sini?’

30 Kornelius berkata, ‘Empat hari lalu, kira-kira pukul tiga petang, aku
sedang berdoa di rumah; tiba-tiba seorang berdiri di hadapanku, paka-
iannya bersinar-sinar. 31 Dia berkata, “Hai Kornelius! Segala doa dan
sedekahmu telah diredai Allah. 32 Suruhlah orang pergi ke Yope memang-
gil seorang bernama Simon bergelar Petrus. Dia menumpang di rumah
Simon penyamak kulit, di tepi laut.” 33 Aku terus menyuruhkan orang
mendapatkanmu; kamu sungguh baik hati datang ke mari. Sekarang kami
semuahadir di sini di hadapanAllahuntukmendengar segala perkara yang
diperintahkan Tuhan kepadamu untuk disampaikan kepada kami.’
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34 Petrus pun berkata, ‘Sesungguhnya aku mengerti sekarang bahawa
Allah tidak memilih kasih. 35 Sesiapa yang takut akan Allah dan menger-
jakan yang benar, tidak kira apa bangsanya, dialah yang diredai-Nya.
36 Firman yang disampaikan Allah kepada bangsa Israel adalah firman
yangmengkhabarkankesejahteraanmelalui Isaal-Masih, Junjungansemua
manusia. 37 Saudara-saudara tahu akan apa yang berlaku di seluruh tanah
Yudea mulai dari Galilea, selepas pengimadan yang dikhabarkan oleh
Yahya. 38 Perkhabaran itu tentang Isa orang Nasaret, betapa Allah telah
memilih-Nya sebagai al-Masih dan memberi-Nya Roh Suci serta kuasa. Dia
telah pergi merata-rata membuat kebajikan dan menyembuhkan orang
yang diseksa oleh Iblis, kerana Allahmenyertai Isa.

39 ‘Kami inimenjadi saksi akan segala yang dilakukan-Nya di tanah orang
Yahudi malah juga di Baitulmaqdis. Dia telah dibunuh dengan disalib;
40 tetapi Allah membangkitkan-Nya pada hari yang ketiga serta memper-
lihatkan Dia; 41 bukan kepada semua orang tetapi kepada kami yang telah
dipilih oleh Allah sebagai saksi, kami yang semakan seminum dengan-Nya
setelah Dia bangkit dari kalangan orang mati. 42 Dia memerintah kami
mengkhabarkan kepada semua orang dan memberikan kesaksian bahawa
Dialah yang dijadikan Allah hakim ke atas orang hidup dan orang mati.
43 Semua nabi bersaksi tentang-Nya bahawa setiap orang yang percaya
kepada Isa akan diampunkan dosanya dengan nama-Nya.’

44 Ketika Petrus sedang bercakap, Roh Suci turun dan memenuhi se-
mua yang mendengar perkhabaran itu. 45 Beberapa orang Yahudi yang
percaya kepada Isa dan datang bersama Petrus dari Yope berasa hairan
melihat Allah mencurahkan Roh Suci kepada orang bukan bani Israel juga.
46Merekamendengarorang itubertuturdalamanekabahasamemujiAllah.
Kemudian Petrus berkata, 47 ‘Lihatlah, mereka telah menerima Roh Suci
seperti kita. Dapatkah sesiapamenghalangmereka diimadkan dengan air?’
48 Petrus pun menyuruh mereka diimadkan dengan nama Isa al-Masih.
Selepas itu merekameminta Petrus tinggal denganmereka beberapa hari.

11
Petrusmenjelaskan tindakannya

1 Para rasul dan saudara-saudara di seluruh Yudea mendengar khabar ba-
hawa orang bukan bani Israel juga telah menerima firman Allah. 2Apabila
Petrus pergi ke Baitulmaqdis, orang Yahudi yang percaya kepada Isa
dan masih berpegang kepada upacara sunat, membantah perbuatannya.
3Mereka berkata, ‘Kamu telah menumpang di rumah orang bangsa asing
yang tidak bersunat; malah kamu telahmakan bersamamereka!’

4 Oleh yang demikian, Petrus menerangkan segala yang telah berlaku,
satu persatu: 5 ‘Ketika aku sedang berdoa di Yope, aku telah melihat satu
penglihatan. Aku melihat sesuatu seperti kain yang amat lebar, terikat
keempat-empat penjurunya, diturunkan dari langit lalu terletak dekat den-
ganku. 6Akumemerhatikannya lalu melihat binatang yang berkaki empat,
yang liar dan yang melata, juga burung-burung. 7 Aku mendengar suara
berkata, “Hai Petrus, bangunlah, sembelih danmakanlah.”

8 ‘Aku berkata, “Ya Tuhan, jangan demikian, aku belum pernah makan
barang yang haram atau najis.”

9 ‘Suara itu berkata pula kepadaku, “Barang yang dihalalkan oleh Allah,
jangan kau haramkan.” 10 Ini berulang tiga kali, kemudian semuanya
terangkat naik semula ke langit.
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11 ‘Pada ketika itu tiga orang yang diutus dari Kaisarea kepadaku berdiri
di hadapan rumah yang kami tumpang. 12 Roh Suci menyuruh aku pergi
bersama mereka tanpa ragu-ragu. Enam orang saudara seiman di Yope
menyertaiku keKaisarea lalu kamimasuk ke rumahKornelius. 13Kornelius
bercerita kepada kami bahawa dia telah melihat malaikat berdiri di hada-
pannya di rumahnya dan berkata kepadanya, “Suruhlah orang pergi ke
Yope memanggil seorang bernama Simon bergelar Petrus. 14 Dia akan
menyampaikan perkhabaran yangmenyelamatkan kamu sekeluarga.”

15 ‘Apabila akumula bercakap, Roh Suci memenuhi mereka, seperti yang
terjadi kepada kita dahulu. 16Ketika itu aku teringat kata-kata Junjungan:
“Yahyamengimadkan dengan air, tetapi kamu akan diimadkan dengan Roh
Suci.” 17 Jelaslah bahawa Allah telah memberi orang asing itu kurnia yang
sama seperti yang kita terima ketika kita beriman kepada Junjungan Isa al-
Masih. Siapakah aku untuk cubamenghalang kuasa Allah?’

18 Setelah mendengar penjelasan Petrus, mereka tidak membantah per-
buatannya lagi, lantas mereka memuji Allah dan berkata, ‘Kalau begitu,
Allah memberikan peluang kepada orang bukan bani Israel juga untuk
bertaubat danmendapat hidup.’

Jemaah di Antiokhia
19 Setelah Stefanus dibunuh, orang yang tercerai-berai kerana dianiaya

sampai ke Finisia, Siprus dan Antiokhia. Mereka menyampaikan firman
hanya kepada orang Yahudi; 20 tetapi sesetengah daripada mereka dari
Siprus dan Kirene datang ke Antiokhia lalu menyampaikan berita baik
tentang Junjungan Isa kepada orang bukan bani Israel. 21 Melalui kuasa
Tuhan yangmenyertaimereka, ramai orang percaya danberpaling kepada-
Nya.

22 Jemaah di Baitulmaqdis mendengar hal itu lalu menyuruh Barnabas
pergi ke Antiokhia. 23Setelah dia sampai danmelihat kasih kurnia Allah itu,
dia amat sukacita dan menggalakkan mereka semua supaya meneguhkan
azam untuk tetap setia kepada Tuhan. 24 Barnabas orang baik, penuh
dengan Roh Suci dan iman. Semakin bertambahlah bilangan orang yang
percaya akan Tuhan.

25 Kemudian Barnabas pergi ke Tarsus mencari Saul; 26 setelah mene-
muinya, dibawanya ke Antiokhia. Selama setahun kedua-duanya berserta
dengan jemaah dan mengajar ramai orang. Di Antiokhialah para pengikut
mula-mula disebut Masihi.

27 Pada masa itu beberapa orang nabi turun dari Baitulmaqdis ke An-
tiokhia. 28SeorangyangbernamaAgabusbernubuat dengan ilhamRohSuci
bahawabencanakebuluranakanmelandaseluruhdunia; ini sesungguhnya
terjadi pada zamanKlaudius. 29Para pengikut Isamembuat keputusanhen-
dak menghantar bantuan, menurut kemampuan masing-masing, kepada
saudara-saudara di Yudea. 30 Mereka mengirimkannya kepada tua-tua
melalui Barnabas dan Saul.

12
Petrus dipenjarakan

1 Pada masa itu Raja Herodes pula turut menganiaya beberapa orang
daripada jemaah. 2 Yakobus saudara Yahya dibunuhnya dengan pedang.
3 Apabila dilihatnya orang Yahudi sukacita dengan tindakannya, dia
menangkap Petrus pula, pada Perayaan Roti Tidak Beragi. 4 Dia mema-
sukkan Petrus ke dalam penjara dan menyerahkannya kepada enam belas
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orang askar yang bertugasmenjaganya bergilir-gilir, empat orang segiliran.
Niatnya hendak membawa Petrus ke hadapan orang Yahudi selepas per-
ayaan Paska.

5 Sementara itu Petrus dikawal rapi di dalam penjara; tetapi jemaah
berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah untuknya.

6 Pada malam sebelum hari perbicaraan yang ditetapkan oleh Herodes
itu, Petrus tidur antara dua orang askar, terikat dengan dua rantai; di
samping itu para pengawal berjaga di hadapan pintu penjara itu. 7 Tiba-
tibamalaikat Tuhan terdiri di situ dan cahayamenyinari bilik itu. Malaikat
itu menepuk Petrus dan membangunkannya lalu berkata, ‘Cepat bangun.’
Dalam sekelip mata gugurlah rantai dari tangan Petrus.

8Malaikat itu berkata lagi, ‘Ikatlah tali pinggang dan pakailah kasutmu.’
Setelah Petrus berbuat demikian, malaikat itu berkata lagi, ‘Pakailah
jubahmu dan ikutlah aku.’ 9 Petrus mengikut malaikat itu keluar dari
penjara tanpamengetahui sama ada segalanya itu benar-benar terjadi atau
hanya suatu penglihatan. 10Merekamelalui tempat pengawal berjaga yang
pertama dan yang kedua. Akhirnya mereka sampai di pintu besi yang
menghala ke kota lalu pintu itu terbuka dengan sendirinya danmereka pun
keluar. Ketika mereka berjalan di suatu lorong, malaikat itu pun tiba-tiba
meninggalkan Petrus.

11 Pada saat itu barulah Petrus sedar apa yang telah terjadi. Dia berkata,
‘Sekarang tahulahakubahawasegalanyabenar-benarberlaku. Tuhan telah
mengutus malaikat-Nya untukmenyelamatkan aku daripada Raja Herodes
dan segala yang hendak dilakukan oleh orang Yahudi kepadaku.’

12 Setelah itu, Petrus pergi ke rumah Maryam, ibu kepada Yahya yang
bergelar Markus. Di situ ramai orang berhimpun dan sedang berdoa.
13 Apabila Petrus mengetuk pintu, seorang perempuan bernama Rode
datang ke pintu. 14 Dia mengenali suara Petrus. Akan tetapi dia begitu
sukacita hinggakan terus masuk semula tanpa membukakan pintu. Dia
memberitahu bahawa Petrus ada di luar.

15 ‘Kamugila!’ serumereka, namunRodeberia-iamengatakanorangyang
di luar itu Petrus. Mereka berkata, ‘Tentu itu rohnya!’ 16 Petrus menge-
tuk pintu lagi berulang-ulang. Akhirnya mereka membukakan pintu dan
tercengang apabila melihat Petrus. 17Petrus memberikan isyarat meminta
merekabertenang lalumengisahkanbetapaTuhan telahmengeluarkannya
dari penjara. Selepas itu Petrus berkata, ‘Khabarkanlah hal ini kepada
Yakobus dan saudara-saudara lain.’ Kemudian dia pun pergi ke tempat lain.

18 Setelah hari siang, askar-askar yang berkawal itu gempar, tertanya-
tanya apakah yang telah terjadi kepada Petrus. 19Raja Herodes menyuruh
orang mencari Petrus tetapi tidak berjaya. Lantas Raja Herodes mengelu-
arkan perintah supaya askar-askar yang berkawal itu disoal siasat dan
kemudiannya dihukum bunuh.

Kematian Raja Herodes
Selepas itu Raja Herodes berpindah dari Yudea ke Kaisarea lalu tinggal
di sana. 20 Raja Herodes amat murka terhadap orang Tirus dan Sidon.
Oleh yang demikian, mereka datang bersama-sama untukmenghadap Raja
Herodes. Pertama sekali mereka mendapatkan sokongan Blastus, ketua
istana Raja Herodes. Selepas itu mereka menghadap Raja Herodes dan
meminta berdamai, kerana bekalan makanan negeri mereka bergantung
kepada negeri Raja Herodes.

21 Pada hari yang telah ditetapkan, Raja Herodes mengenakan pakaian
kebesaran diraja, duduk di atas singgahsana lalu berkata kepada rakyat.
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22Merekaberseru, ‘Itu suara seorangdewa, bukanmanusia.’ 23Pada saat itu
malaikat Tuhan memukul Raja Herodes kerana tidak menghormati Allah.
Raja Herodes punmati dimakan ulat.

24 Firman Allah semakin luas tersebar dan kian ramai orang percaya
kepada Isa.

25 Setelah Barnabas dan Saul menjalankan tugas mereka pulang dari
Baitulmaqdis dan membawa Yahya yang bergelar Markus itu bersama
mereka.

13
Paulus dan Barnabas dihantar kepada bangsa asing

1Di antara jemaah di Antiokhia ada beberapa orang nabi dan guru: Barn-
abas, Simeon yang bergelar Niger, Lukius dari Kirene, Menahem, yang
dibesarkanbersamarajaHerodes, danSaul. 2Sedangmerekaberibadat dan
berpuasa, Roh Suci berkata kepada mereka, ‘Khaskan Barnabas dan Saul
untuk-Ku, bagi melaksanakan tugas yang telah Kutetapkan untuk mereka.’
3Setelahberpuasadanberdoa,merekameletakkan tangankeatasBarnabas
dan Saul lalu melepaskanmereka pergi.

Di Siprus
4Barnabas dan Saul diutus ke Seleukia olehRoh Suci. Dari situmereka be-

layar ke pulau Siprus. 5Apabila sampai di Salamis, merekamenyampaikan
firman Allah di saumaah-saumaah, dibantu oleh Yahya.

6Mereka pergi ke serata pulau itu hingga sampai di Pafos. Di situ mereka
bertemu dengan seorang ahli sihir bernama Bar-Yusha, seorang nabi palsu
Yahudi. 7 Dia berkawan baik dengan Sergius Paulus, pemerintah pulau
itu, seorang yang bijaksana. Sergius Paulus memanggil Barnabas dan Saul
kerana inginmendengar firmanAllah. 8Akan tetapi Elimas ahli sihir itu (ini
namanyadalambahasaYunani) cubamenghalangpemerintah itudaripada
percaya kepada Isa. 9 Saul, yang juga disebut Paulus, dipenuhi oleh Roh
Suci lalu merenung ahli sihir itu dan 10 berkata, ‘Hai kamu anak Iblis,
seteru segala yang benar, kamu yang penuh dengan tipu daya! Tiadakah
kamumahuberhentimemesongkan jalan Tuhan yang betul? 11Tuhan akan
menghukumkamu pada saat ini juga. Kamu akan buta, tidak dapatmelihat
cahayamatahari buat beberapa waktu.’
Dalam sekelip mata Elimas merasa kabus gelap menyelaputi matanya.

Dia pun berjalan teraba-raba mencari orang yang dapat memimpinnya.
12 Apabila pemerintah itu melihat apa yang terjadi, dia pun mempercayai
Isa dan amat kagum akan pengajaran Tuhan.

Di Pisidia
13 Paulus dan rakan-rakannya belayar dari Pafos ke kota Perga di tanah

Pamfilia. Dari situ Yahya meninggalkan mereka lalu pulang ke Baitul-
maqdis. 14 Yang lain meneruskan perjalanan dari Perga ke kota Antiokhia
di Pisidia. Pada hari Sabat mereka masuk ke rumah ibadat lalu duduk
di situ. 15 Selepas pembacaan Taurat Musa dan Surah Nabi-nabi, ketua-
ketua saumaah itu menghantar orang berkata kepada kedua-dua rasul
itu, ‘Saudara-saudara, sekiranya ada sesuatu nasihat untuk menggalakkan
orang di sini, silalah sampaikan.’

16 Paulus bangkit, memberikan isyarat lalu berkata, ‘Saudara-saudara
orang Israel dan sekalianyang taat kepadaAllah, dengarlah! 17Allah, Tuhan
umat Israel, telah memilih nenek moyang kita untuk dijadikan bangsa
besar, ketikamereka tinggalmenumpang diMesir. Allahmembawamereka
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keluar dari Mesir dengan kuasa-Nya. 18 Selama empat puluh tahun di
gurun, Dia bersabar dengan kelakuanmereka. 19Dia membinasakan tujuh
bangsa di tanah Kanaan dan menjadikan kawasan itu kepunyaan umat-
Nya. 20 Segala ini berlaku selama 450 tahun.

‘Selepas itu Allah mengurniai mereka hakim-hakim sampai ke zaman
Nabi Samuel. 21 Kemudian mereka memohonkan seorang Raja lalu Allah
memberi mereka Saul anak Kis daripada suku Benyamin sebagai raja
mereka selama empat puluh tahun. 22 Setelah Allah memecatnya dari-
pada takhtanya, Allah memberi mereka Daud pula sebagai raja. Allah
berfirman tentang Daud, “Aku mendapati Daud, anak Isai, seorang yang
menyenangkan hati-Ku; dia akanmelakukan segala yang Kuingini.”

23 ‘Dari keturunan Daud inilah Allahmembangkitkan Isa, seorang Penye-
lamat bagi umat Israel sebagaimana telah dijanjikan-Nya. 24 Sebelum
Isa memulakan tugas-Nya, Yahya menyeru supaya semua orang Israel
bertaubat daripada dosa dan diimadkan. 25Ketika tugas Yahya hampir sele-
sai, dia berkata kepada orang ramai, “Siapakah aku ini pada sangkaanmu?
Aku bukanlah Dia yang kamu nanti-nantikan itu. Dia akan datang kemu-
dian, dan aku ini tidak layakmembuka kasut-Nya pun.”

26 ‘Hai saudara-saudara keturunan Ibrahim, dan semua yang takut akan
Allah! Kepada kitalah Allah telah menyampaikan berita penyelamatan
itu. 27Penduduk Baitulmaqdis dan ketua-ketuamereka tidak sedar bahawa
Penyelamat itu ialah Isa. Mereka tidak memahami ajaran nabi-nabi yang
dibacakan setiap hari Sabat, maka mereka menghukum Isa. Dengan tin-
dakan mereka itu, segala yang telah dinubuatkan oleh nabi-nabi menjadi
kenyataan. 28Walaupunmereka tidakadaapa-apaasasuntukmenjatuhkan
hukuman bunuh kepada Isa, merekamendesak Pilatusmenjatuhkan huku-
man itu ke atas-Nya. 29 Setelah mereka melakukan segala yang tersurat di
dalamKitab Suci tentang-Nya, merekamenurunkan jenazah-Nya dari salib
danmeletakkannya di dalammakam. 30Akan tetapi Allahmembangkitkan-
Nya daripada kematian. 31 Selepas itu selama beberapa hari Dia menam-
pakkan diri-Nya kepada mereka yang dahulu mengiringi-Nya dalam per-
jalanan dari Galilea ke Baitulmaqdis. Kini mereka itu menjadi saksi bagi-
Nya kepada umat Israel.

32 ‘Dengan demikian kami datang ke sini untuk menyampaikan berita
baik ini kepada kamu. 33 Allah telah melaksanakan untuk kita apa yang
dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, dengan membangkitkan Isa
daripada kematian, sebagaimana yang tersurat di dalam Zabur bab dua:

‘ “Engkaulah Putera-Ku;
pada hari ini Akumenjadi Bapa-Mu.”

34Allah telahmembangkitkan-Nya daripada kematian. Dia tidak akanmati
lagi. Tentang ini Allah berfirman:

‘ “Aku akanmemberkati-Mu
dengan berkat yang suci,
sebagaimana telah Kujanjikan
kepada Daud.”

35Dalam suatu ayat lagi firman-Nya:
‘ “Engkau tidak akanmembiarkan
Hamba-Mu yang setia itu reput di
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dalam kubur.”
36 ‘Daud melakukan suruhan Allah ketika dia hidup. Apabila dia wafat dia
dimakamkan di sisi nenek moyangnya dan jasadnya reput. 37 Namun, ini
tidak terjadi kepada Dia yang dibangkitkan Allah daripada kematian.

38 ‘Oleh itu, ketahuilah saudara-saudara,melalui Isa berita pengampunan
dosa disampaikan kepada saudara sekalian. 39 Setiap orang yang percaya
kepada-Nya diampunkan segala dosanya yang tidak dapat diampunkan
melalui Taurat Musa. 40Berhati-hatilah, supaya apa yang telah disebutkan
oleh nabi-nabi tidakmenimpa saudara sekalian:

41 ‘ “Dengarlah hai orang yang
menghina Allah!
Kamu akan terkejut dan punah!

Apa yang Kulakukan kini
tidak akan kamu percayai,
walaupun diterangkan kepadamu!” ’

42Apabila Paulus dan Barnabas hendak meninggalkan rumah ibadat itu,
orang Yahudi meminta mereka datang lagi pada hari Sabat berikutnya
untukmeneruskan peneranganmereka tentang hal-hal tersebut. 43Setelah
bersurai perhimpunan di rumah ibadat itu, ramai orang Yahudi mahupun
orang bangsa lain yang telahmemeluk agama Yahudi mengikut Paulus dan
Barnabas. Kedua-dua rasul itu menasihati mereka supaya sentiasa hidup
berpegang teguh kepada kasih kurnia Allah.

44Pada hari Sabat berikutnya, hampir seluruh penduduk kota itu berhim-
pun mendengar firman Allah. 45 Setelah dilihat oleh orang Yahudi betapa
ramainya orang datang itu, timbullah hasad dengki dalam hati mereka lalu
merekamembangkang kata-kata Paulus serta mencelanya.

46 Namun demikian, Paulus dan Barnabas bercakap dengan berani.
Mereka berkata, ‘Memang seharusnya firman Allah disampaikan kepada
kamu terlebih dahulu. Akan tetapi disebabkan kamu menolak firman-Nya
danmenganggapdirimu tidak layakmenerimahidupkekal, kami berpaling
daripadamu dan pergi kepada bangsa asing. 47 Inilah perintah Tuhan
kepada kami:

‘ “Aku telahmenetapkan bahawa
kamumenjadi cahaya kepada semua bangsa asing,

danmelalui-Mu Allah akanmenyelamatkan
seluruh dunia.” ’

48 Orang bangsa asing bersukacita dan memuji firman Allah setelah
mendengar kata-kata itu. Mereka yangdipilihAllahuntukmenerimahidup
kekal pun percayalah kepada Isa.

49FirmanTuhan tersebardi seratadaerah itu. 50OrangYahudimenghasut
orang yang berkuasa di kota itu danwanita-wanita terkemukabangsa asing
yang takut akan Allah. Mereka mula menganiaya Paulus dan Barnabas
lalu mengusir kedua-duanya dari daerah tersebut. 51 Rasul-rasul itu pun
mengebaskan debu dari kaki mereka sebagai bantahan terhadap orang
di situ lalu pergi ke Ikonium. 52 Bagaimanapun, para pengikut Isa amat
bergembira dan dipenuhi Roh Suci.



Kisah Para Rasul 14:1 203 Kisah Para Rasul 14:20

14
Penganiayaan terhadap Paulus dan Barnabas

1 Di Ikonium, Paulus dan Barnabas juga masuk ke saumaah dan kata-kata
mereka begitu berkesan sehingga ramai orang Yahudi dan orang Yunani
percaya kepada Isa. 2 Akan tetapi orang Yahudi yang tidak mahu percaya
kepada Isa menghasut orang bangsa lain sehingga mereka marah dan
menentang pengikut Isa. 3Rasul-rasul itu tinggal lama di situ dan berkata-
kata dengan berani tentang Tuhan. Tuhan pun menunjukkan kebenaran
kata-katamereka tentang kasih kurnia-Nyadenganmemberimereka kuasa
melakukan pelbagai alamat danmukjizat. 4Penduduk bandar itu terbahagi
dua: sebahagian memihak kepada orang Yahudi dan yang sebahagian lagi
kepada rasul-rasul itu. 5 Kemudian orang Yahudi dan bangsa lain serta
ketua-ketua mereka berpakat untuk menganiaya dan merejam rasul-rasul
itu. 6Apabila rasul-rasul itu mendapat tahu tentang hal itu, mereka lari ke
Listra dan Derbe, kota-kota di Likaonia, serta daerah sekitarnya. 7 Di situ
merekamenyampaikan berita baik.

Di Listra dan Derbe
8 Di Listra ada seorang lelaki yang lumpuh kakinya sejak lahir dan

tidak pernah berjalan. 9 Dia duduk mendengar kata-kata Paulus. Pada
pandangan Paulus orang itu dapat disembuhkan kerana dia mempunyai
iman. 10OlehyangdemikianPaulusmerenungnya sambil bersuara lantang,
‘Bangunlah berdiri tegak!’ Lalu orang itu melompat berdiri dan mula
berjalan.

11Orang ramai melihat apa yang dilakukan oleh Paulus itu lalu berseru
dalam bahasa Likaonia, ‘Lihatlah, dewa-dewa telah menjelma sebagai
manusia dan turun ke dunia.’ 12 Dengan demikian Barnabas dipanggil
mereka ‘Zeus’ dan Paulus disebut ‘Hermes’ kerana dia yang terutama
bercakap. 13 ImamDewa Zeus, yang rumah berhalanya di luar kota, datang
membawa lembu jantan dan kalungan bunga ke pintu gerbang untuk
dijadikan korban persembahannya dan orang ramai kepada rasul-rasul itu.

14Apabila Barnabas dan Paulus mendengar apa yang hendak dilakukan
oleh orang di situ, mereka mengoyak-ngoyakkan pakaian dan berlari ke
tengah-tengah orang ramai sambil berseru, 15 ‘Mengapa kamu berbuat
begini? Kamimanusiabiasa seperti kamusekalian! Kamidatangmembawa
berita baik supaya kamu berhenti daripada pemujaan yang sia-sia ini
dan datang kepada Allah yang hidup, yang menjadikan langit, bumi dan
laut serta segala yang di dalamnya. 16 Pada zaman silam, Allah mem-
biarkan manusia mengikut jalan masing-masing. 17Namun, Allah sentiasa
memberikan kesaksian tentang diri-Nya dengan kebaikan yang dilakukan-
Nya. Dia mengurniaimu hujan dari langit dan hasil dari bumi menurut
musimnya. Diamengurniaimumakanandankegembiraan.’ 18Sungguhpun
rasul-rasul itu berkata begitu, sukar juga mereka menghalang orang ramai
mempersembahkan korban kepadamereka.

19 Setelah itu beberapa orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium mem-
pengaruhi orang ramai sehingga berpihak kepada mereka. Mereka mere-
jam Paulus, kemudian menyeretnya ke luar kota, dengan sangkaan dia
sudahmati. 20Akan tetapi apabila pengikut Isamengelilinginya, dia bangun
lalu masuk semula ke dalam kota. Esoknya dia keluar pergi ke Derbe
bersama Barnabas.

Kembali ke Antiokhia
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21 Setelah menyebarkan berita baik kepada semua penduduk dan mem-
bawa beberapa orang menjadi pengikut Isa, kedua-duanya kembali ke
Listra, ke Ikonium dan Antiokhia. 22Di sana mereka menguatkan hati para
pengikut Isa dan mengingatkan mereka supaya berpegang teguh kepada
kepercayaanmereka, katanya, ‘Memang tidak dapat dielakkan bahawa kita
masuk ke dalam kerajaan Allah dengan menanggung banyak kesusahan.’
23 Setelah menetapkan para tua-tua bagi setiap jemaah dan berdoa serta
berpuasa, mereka menyerahkan mereka kepada Tuhan yang sudahpun
dipercayai oleh mereka. 24 Setelah melalui tanah Pisidia, rasul-rasul itu
sampai ke tanah Pamfilia. 25Merekamenyampaikan firman Allah di Perga,
kemudian pergi ke Atalia.

26 Dari sana mereka belayar ke Antiokhia, tempat mereka dahulunya
menyerahkan tugas yang baru mereka selesaikan kepada kasih kurnia
Allah. 27 Setelah sampai di sana, mereka menghimpunkan jemaah lalu
menceritakan segala yang telah dilakukan Allah melalui mereka dan
bagaimana Allah telahmembukakan pintu kepercayaan bagi orang bangsa
asing. 28Mereka tinggal di situ beberapa lama bersama pengikut Isa yang
lain.

15
Persidangan di Baitulmaqdis

1 Kemudian, beberapa orang datang dari Yudea dan mengajar pengikut
Isa di Antiokhia, ‘Jika kamu tidak disunat menurut adat Musa, kamu tidak
akan mendapat penyelamatan.’ 2 Ini menyebabkan Paulus dan Barnabas
banyak berbahas dan berbantah dengan orang dari Yudea itu. Akhirnya
diputuskanbahawaPaulusdanBarnabas sertabeberapaorang lainpergi ke
Baitulmaqdis berjumpa dengan para rasul dan tua-tua untuk bertanyakan
persoalan tersebut. 3 Jemaah menghantar mereka sampai ke luar kota.
Semasa mereka meneruskan perjalanan melalui Fenisia dan Samaria,
merekamemberitahu bagaimana orang bangsa asing telah percaya kepada
Isa. Pengikut-pengikut Isa di situ amat sukacita mendengarnya. 4 Setelah
sampai ke Baitulmaqdis, jemaah dan para rasul serta tua-tua menyambut
mereka. Mereka pun menceritakan segala perkara yang telah dilakukan
Allahmelalui mereka.

5Akan tetapi beberapaorangdaripadamazhabFarisi yang telahmemper-
cayai Isa bangkit lalu berkata, ‘Orang bangsa asing itu haruslah disunat dan
wajib menurut Taurat Musa.’

6 Para rasul dan tua-tua berkumpul untuk menyelidik serta membin-
cangkan perkara itu. 7 Setelah perkara itu banyak dibincangkan, Petrus
berdiri lalu berkata, ‘Saudara-saudara semuanya tahu bahawa Allah telah
memilihku sejak dahulu kala dari kalangan kita semua untuk menyam-
paikan firman-Nya tentang berita baik kepada bangsa asing, lalu mereka
percaya. 8Allah yangmengetahui hati manusia telah bersaksi akanmereka
itu dan memberi mereka Roh Suci sebagaimana diberi-Nya kepada kita.
9Allah tidakmembezakanmerekadengankita sedikit pun. Diamenyucikan
hati mereka kerana iman mereka. 10 Sekarang ini mengapa saudara-
saudara menduga Allah dengan meletakkan ke atas mereka suatu beban
yang tidak dapat ditanggung oleh nenek moyang kita, malah oleh kita ini
juga? 11Kami percaya hanya dengan kasih kurnia Junjungan Isa dapat kita
berharap untuk diselamatkan, samalah seperti orang bangsa asing itu.’

12Orang ramai pun diam lalu mendengar Barnabas dan Paulus menceri-
takan segala alamat danmukjizat yang dilakukan Allah di kalangan bangsa
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asing melalui mereka berdua. 13 Setelah mereka habis bercerita, Yakobus
pula berkata, ‘Saudara-saudara, dengarlah. 14 Simon telah menceritakan
bagaimana Allah pada mulanya menunjukkan kasih-Nya kepada orang
bangsaasingdanmemilihdari kalanganmereka suatukaumuntukmenjadi
umat-Nya. 15Hal ini selaras dengan nubuat nabi-nabi yang tersurat:

16 ‘ “Setelah itu Aku akan kembali
danmembina semula khemah Daud yang roboh;

dan segala keruntuhannya akan Kubangunkan,
lalu Kutegakkan semula,

17 supaya semua bangsa yang lain akanmencari Tuhan,
bangsa asing yang Kupanggil menjadi umat-Ku.”

18Demikianlah firman Tuhan yang telahmelakukan semua ini
dan yang telahmenyatakannya sejak dahulu kala.

19 ‘Oleh itu pada fikiranku janganlah kitamenyusahkan orang bangsa asing
yang telah mempercayai Allah; 20 tetapi hendaklah kita berkirim surat
kepada mereka dan menasihati mereka supaya menjauhkan diri daripada
memakan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala, binatang
yang mati dicekik, dan darah; dan daripada melakukan zina. 21 Sejak
dahulu kala dalam setiap negara ada orang yang menyebarkan berita
tentang Musa dan membaca Tauratnya di saumaah-saumaah pada hari
Sabat.’

Surat kepada jemaah bukan Yahudi
22 Selepas itu, para rasul dan tua-tua serta seluruh jemaah bersetuju

memilih beberapa orang di antara mereka untuk ke Antiokhia bersama
Paulus dan Barnabas. Orang yang dipilih itu ialah Yudas yang bergelar
Barsabas, dan juga Silas, yang mengetuai saudara-saudara itu. 23Mereka
diamanahkanmembawa sepucuk surat yang berbunyi:

‘Salamdaripadapara rasul, tua-tua jemaahdansaudara-saudaramukepada
saudara-saudara bukan Yahudi yang tinggal di Antiokhia, Siria dan
Kilikia.

24 Kami telah mendengar khabar bahawa ada beberapa orang daripada
bangsa kami telah mengganggu saudara-saudara dengan kata-kata
yang bukan daripada kami. 25 Oleh itu kami bermuafakat hen-
dak memilih orang untuk pergi bertemu dengan saudara-saudara
bersama Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, 26 iaitu orang yang
telah mempertaruhkan nyawa kerana nama Junjungan kita Isa al-
Masih. 27Kami telah memilih Yudas dan Silas untuk pergi menyam-
paikan kepada saudara-saudara 28 pesan daripada Roh Suci dan
daripada kami: iaitu janganlah diletakkan ke atas saudara-saudara
beban yang lebih berat daripada yang perlu. 29 Cuma, jauhkan-
lah diri daripada memakan makanan yang telah dipersembahkan
kepadaberhala, binatangyangmati dicekik, dandarah; dandaripada
melakukan zina. Jika saudara-saudaramemeliharakan diri daripada
segala ini, saudara-saudaramelakukan hal yang betul.

Sekian, selamat sejahtera.’
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30 Mereka yang diutus itu bertolak ke Antiokhia. Di sana mereka
menghimpunkan jemaah dan menyampaikan surat. 31 Apabila jemaah
membaca surat itu, mereka bersukacita kerana surat itu memberi
perangsang kepada mereka. 32 Yudas dan Silas itu kedua-duanya nabi.
Mereka menasihati dan menetapkan hati saudara-saudara seiman di
situ. 33 Setelah Yudas dan Silas tinggal di situ, jemaah melepaskan
mereka untuk pulang dengan sejahtera kepada orang yang mengutus
mereka. 34Akan tetapi Silas memutuskan untuk tetap tinggal di Antiokhia.
35 Paulus dan Barnabas tinggal di situ beberapa lama sambil mengajar dan
menyampaikan firman Tuhan bersama ramai orang lain.

Paulus dan Barnabas berpisah
36 Kemudian, Paulus berkata kepada Barnabas, ‘Sekarang baiklah kita

melawat semula saudara-saudara yang percaya kepada Isa di semua kota
yang telah kita sampaikan firman Tuhan, untuk melihat bagaimana hal
mereka.’ 37Barnabas hendak membawa Yahya yang juga bergelar Markus
38 tetapi Paulus tidak bersetuju keranaMarkus telahmeninggalkanmereka
di Pamfilia dan tidak ikut serta menjalankan tugas. 39 Oleh itu timbul
perselisihan sengit dan mereka berpisah: Barnabas membawa Markus
belayar ke Siprus 40manakala Paulus memilih Silas sebagai teman seper-
jalanannya. Setelah jemaah menyerahkan mereka kepada kasih kurnia
Tuhan, mereka pun berangkat. 41 Mereka menjelajahi Siria dan Kilikia
sambil menetapkan hati jemaah di situ.

16
Timotiusmenyertai Paulus dan Silas

1Paulusmeneruskanperjalanan keDerbe dandari situ ke Listra. Di situ ada
seorang pengikut Isa bernamaTimotius, ibunya orang Yahudi yang percaya
kepada Isa tetapi bapanya orang Yunani. 2 Timotius dipandang tinggi oleh
para pengikut Isa di Listra dan di Ikonium. 3 Paulus hendak membawa
Timotius bersamanya. DiapunmenyunatkanTimotius kerana semuaorang
Yahudi di daerah itu tahu bapanya orang Yunani. 4 Di setiap kota yang
dikunjungi, mereka menyampaikan peraturan yang telah ditetapkan oleh
para rasul dan ketua-ketua di Baitulmaqdis kepada jemaah di situ untuk
dipatuhi. 5 Dengan demikian setiap jemaah semakin teguh imannya dan
setiap hari bilanganmerekameningkat.

Paulusmelihat suatu penglihatan
6Mereka menjelajahi pula Frigia dan Galatia, kerana Roh Suci melarang

merekamenyampaikan firmanAllah di Asia. 7Setelah sampai di sempadan
Misia, mereka mencuba masuk ke Bitinia, tetapi dilarang oleh Roh Isa.
8 Oleh itu mereka terus ke Troas melalui Misia. 9 Pada malam itu Paulus
mendapat suatu penglihatan: seorang Makedonia berdiri di hadapannya
sambilmemohon, ‘MarilahkeMakedoniamenolongkami.’ 10SetelahPaulus
melihat penglihatan itu, kami pun hendak segera bertolak ke Makedonia,
keranapadahematkamiAllahmemerintahkankamimenyampaikanberita
baik kepada orang di situ.

Paulus di Filipi
11Oleh yang demikian, kami belayar dari Troas terus ke Samotrake dan

esoknya ke Neapolis; 12 dan dari situ ke Filipi, sebuah kota di Makedonia,
yang termasuk jajahan Empayar Rom; kami tinggal beberapa hari di situ.
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13 Pada hari Sabat kami pergi ke luar pintu gerbang kota ke tepi sun-
gai, kerana di situ kami jangka ada tempat orang berdoa. Kami duduk
bercakap dengan perempuan yang berhimpun di situ. 14 Salah seorang
yang mendengar kami bercakap ialah seorang perempuan bernama Lidia,
yang berjual kain ungu dan berasal dari Tiatira. Dia penyembah Allah.
Tuhanmembukakan hatinya lalu diamenerima segala yang dikatakan oleh
Paulus. 15 Setelah dia dan seisi rumahnya diimadkan, dia berkata, ‘Jika
pada hemat kamu, aku ini benar-benar percaya akan Junjungan, marilah
tinggal di rumahku.’ Demikian dia bersungguh-sungguhmengajak kami ke
rumahnya.

Paulus dan Silas di penjara
16 Di tempat orang berdoa itu juga ada seorang hamba perempuan yang
dirasuk roh penilik; dia membawa keuntungan yang besar kepada tuan-
tuannya dengan tilikannya itu. 17 Hamba perempuan itu mengikut
Paulus dan kami sambil berseru-seru, ‘Orang ini hamba Allah Yang Maha
Tinggi; mereka memberitahu kamu bagaimana Allah dapat menyela-
matkan kamu!’ 18 Demikianlah dilakukannya selama beberapa hari.
Akhirnya Paulus gusar dan berpaling sambil berkata kepada roh itu, ‘Den-
gan nama Isa al-Masih aku perintahkan kamu keluar daripadanya!’ Roh itu
pun keluar serta-merta.

19 Apabila tuan-tuan budak perempuan itu sedar bahawa sumber keun-
tunganmereka telah dihapuskan, merekamenangkap Paulus dan Silas lalu
menyeret mereka ke hadapan pihak berkuasa di medan kota. 20 Mereka
menghadapkan Paulus dan Silas kepada pegawai-pegawai kerajaan Rom
dan berkata, ‘Mereka berdua inimembuat kacau di kota kita. Mereka orang
Yahudi 21danmerekamenyebarkanajaranyang tidakpatut kita terimaatau
ikut kerana kita ini orang Rom.’

22 Orang ramai pun bangkit menentang Paulus dan Silas. Pegawai-
pegawai melucutkan pakaian kedua-duanya dan mengarahkan supaya
mereka disebat. 23 Setelah disebat beberapa kali, kedua-duanya dima-
sukkan ke dalam penjara; ketua penjara itu diberi arahan mengawal
mereka dengan ketat. 24 Oleh itu, ketua penjara memasukkan Paulus dan
Silas ke bahagian penjara yang di dalam sekali serta membelenggu kaki
mereka.

25Namun demikian, pada waktu tengah malam Paulus dan Silas berdoa
dan memuji Allah. Sekalian yang terpenjara itu mendengar doa dan
pujian mereka. 26 Tiba-tiba berlaku gempa bumi yang besar, sehingga
bergoncang asas penjara itu. Serta-merta semua pintu penjara terbuka
dan belenggu semua orang yang terpenjara itu terlucut. 27 Apabila ketua
penjara terjagadaripada tidurdanmelihat semuapintupenjara itu terbuka,
dia menghunus pedang hendak membunuh diri, kerana sangkanya semua
orang yang terpenjara telah lepas lari. 28Akan tetapi Paulus berserudengan
lantang, ‘Jangan apa-apakan dirimu, kami semua ada di sini.’

29 Ketua penjara meminta pelita lalu berlari masuk serta sujud dengan
gementar di hadapan Paulus dan Silas. 30Kemudian dia membawamereka
keluar lalu berkata, ‘Tuan-tuan, apakah yang patut aku lakukan supaya
diselamatkan?’

31Mereka menjawab, ‘Percayalah kepada Junjungan Isa, dan kamu akan
diselamatkan, kamu dan seisi rumahmu.’ 32 Mereka pun menyampaikan
firman Tuhan kepadanya dan seisi rumahnya. 33 Pada malam itu juga
ketua penjara membasuhkan luka-luka Paulus dan Silas. Dia dan seisi
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rumahnya diimadkan. 34 Selepas itu dia membawa Paulus dan Silas naik
ke rumahnya serta menghidangkan makanan untuk mereka dengan amat
sukacita kerana dia sekeluarga telah percaya kepada Allah.

35 Setelah hari siang, pegawai-pegawai kerajaan Rom menghantar
anggota polis untuk menyampaikan perintah membebaskan Paulus dan
Silas. 36Ketua penjaramemberitahumereka tentang perintah itu, ‘Pegawai-
pegawai menyuruh tuan-tuan dibebaskan. Oleh itu keluarlah dan pergilah
dengan sejahtera.’

37Akan tetapi Paulus berkata, ‘Mereka telah menyebat kami di hadapan
orang ramai tanpa menyiasat, sungguhpun kami orang Rom. Mereka telah
memasukkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka hendak mem-
bebaskan kami senyap-senyap? Tidak boleh begitu! Hendaklah mereka
sendiri datangmembawa kami keluar.’

38 Kata-kata Paulus itu disampaikan oleh anggota polis kepada pegawai-
pegawai itu. Apabila mendengar bahawa Paulus dan Silas orang Rom,
pegawai-pegawai itu pun takut 39 lalu datang memujukmereka, membawa
mereka keluar dan meminta mereka meninggalkan kota itu. 40 Paulus dan
Silas keluar dari penjara lalu pergi ke rumahLidia. Setelah bertemudengan
pengikut-pengikut Isa di situ danmenetapkanhatimereka, Paulus dan Silas
punmeneruskan perjalanan.

17
Paulus di Tesalonika

1Paulus dan Silasmelalui Amfipolis danApolonia lalu sampai di Tesalonika.
Di situ ada saumaah. 2 Seperti biasa, Paulus masuk dan berbincang dengan
orangdi situ tigahari Sabatberturut-turut tentangayat-ayatKitabSuci. 3Dia
menyatakan danmenunjukkan bahawa al-Masihmengalami kematian dan
kemudian bangkit daripada kematian; juga katanya, ‘Isa yang kusebutkan
kepadamu inilahal-Masih.’ 4Beberapaorangdi situpercaya lalubersahabat
dengan Paulus dan Silas; antara mereka terdapat sebilangan besar orang
Yunani yang taat akan Allah serta cukup ramai wanita yang terkemuka.

5 Tetapi orang Yahudi berasa dengki lalu mengumpulkan orang jahat
dan memulakan huru-hara di kota itu; mereka menyerang rumah Yason
untuk membawa keluar rasul-rasul itu menghadap orang ramai. 6Apabila
mereka tidak menemui Paulus dan Silas, mereka menyeret Yason dan be-
berapa orang lagi pengikut Isa ke hadapanpegawai-pegawai yang berkuasa
sambil berseru, ‘Orang ini telah menimbulkan kekacauan di merata-rata
dan sekarang mereka datang pula ke sini 7 lalu dialu-alukan oleh Yason
ke rumahnya. Mereka ini melanggar undang-undang Kaisar Rom dengan
mengatakan ada orang lain yang menjadi raja, bernama Isa.’ 8 Apabila
orang ramai dan pegawai kerajaan mendengar kata-kata itu, mereka pun
gempar. 9 Mereka menerima ikat jamin untuk Yason dan yang lain lalu
membenarkanmereka pergi.

Di Beria
10Para pengikut Isa itu segeramenyuruh Paulus dan Silas bertolak ke Be-

ria padawaktumalam. Setelah sampai di sana,merekamasuk ke saumaah.
11Orang Yahudi di situ lebih mulia rohaninya daripada yang di Tesalonika
kerana mereka menerima firman Allah dengan amat sukacita dan menye-
lidikKitabSuci untukmemastikan setiapkebenaranyangdikatakanPaulus.
12 Oleh yang demikian ramailah di antara mereka yang percaya, baik
wanita-wanita Yunani yang berkedudukan tinggi mahupun kaum lelaki.
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13Akan tetapi apabila orang Yahudi di Tesalonikamendapat tahu bahawa
Paulus menyebarkan firman Allah di Beria juga, mereka pergi menghasut
dan mengapi-apikan orang di situ supaya merusuh. 14 Para pengikut Isa di
Beria segera menyuruh hantar Paulus ke pantai manakala Silas dan Tim-
otius masih di Beria. 15 Orang yang menghantar Paulus itu membawanya
hingga ke Atena; setelah menerima pesan Paulus menyuruh Silas dan
Timotius segeramenyertainya, orang itu pun pulang ke Beria.

Di Atena
16Sementara Paulusmenantikan kedua-duanya di Atena, dia berasa amat

sedih melihat kota itu penuh dengan berhala. 17 Oleh itu, dia berhujah
di saumaah dengan orang Yahudi dan orang Yunani yang taat akan Allah;
dan di medan kota juga dia berbincang dengan siapa sahaja yang dite-
muinya. 18 Beberapa orang yang berpegang kepada ajaran Epikuros dan
Stoa berhujah dengannya. Ada yang berkata, ‘Apa yang dibebelkannya
itu?’ Yang lain berkata, ‘Nampaknya orang ini menyebarkan berita ten-
tang dewa-dewa orang bangsa asing.’ Demikianlah kata mereka kerana
Paulus menyebarkan berita baik tentang Isa dan kebangkitan daripada
kematian. 19MerekamembawanyakeAreopagus sambil berkata, ‘Bolehkah
kami mengetahui apakah ajaran baru yang kamu katakan ini? 20 Kamu
menyampaikan ke telinga kami perkara-perkara yang aneh; oleh itu kami
hendak mengetahui ertinya segala perkara ini.’ 21 (Semua orang Atena dan
orang asing di situ asyik sekali membincangkan atau mendengar tentang
perkara-perkara terbaru).

22 Paulus berdiri di tengah Areopagus itu lalu berkata, ‘Saudara-saudara
orang Atena, aku lihat dalam semua hal saudara-saudara sentiasa ingat
menyembah tuhan. 23Sedang aku berjalan-jalan sambilmemerhatikan apa
yang saudara-saudara sembah, di suatu tempat aku dapati suatu tempat
korban yang ditulis begini: “Kepada Tuhan yang tidak diketahui.” Tuhan
yang saudara-saudara sembah tanpa mengetahui-Nya itulah yang hendak
aku nyatakan kepada saudara-saudara.

24 ‘Allah yang menjadikan dunia dengan segala isinya serta memerintah
langit dan bumi tidak tinggal di tempat sembahyang buatan manusia,
25 dan tidak dilayani oleh manusia kerana Dia tidak kekurangan apa-apa.
MalahDialah yangmemberimanusia hidupdannafas serta segala-galanya.
26Daripada seorang manusia Dia menjadikan semua bangsa manusia yang
menduduki seluruh muka bumi; Dia juga menetapkan masa dan tempat
merekahidup. 27Masing-masingdiharapmencari Tuhan,mudah-mudahan
mereka menemui-Nya. Dia tidaklah jauh daripada kita. 28 “Kerana-Nya
kita bergerak serta ada di dunia ini.” Sebagaimana kata penyair bangsamu,
“Kita adalah anak-Nya.”

29 ‘Oleh sebab kita anak-Nya, tidak patut kita sangka Dia serupa dengan
emas, perak atau batu yang diukir dengan kepandaian dan akal manusia.
30Allahmembiarkanmanusiamelalui zaman kejahilan itu; tetapi sekarang
Dia menyuruh manusia di seluruh dunia ini bertaubat; 31 kerana Dia telah
menetapkan bahawa pada suatu hari seisi dunia ini akan dihakimkan
dengan adil oleh seorang yang ditentukan-Nya. Allah bersaksi akan hal ini
kepada semuamanusia denganmembangkitkan-Nya daripada kematian.’

32 Apabila mendengar ‘membangkitkan-Nya daripada kematian’, ada
yang mengejek-ejek; tetapi ada yang berkata, ‘Kami mahu mendengar
lagi kamu bercakap tentang perkara itu.’ 33 Selepas itu Paulus keluar
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daripada perhimpunan itu. 34 Namun, ada beberapa orang yang men-
jadi pengikut Paulus dan percaya akan kata-katanya; di antaranya ialah
Dionisius anggota Areopagus, dan seorang wanita bernama Damaris, serta
beberapa orang lagi.

18
Paulus di Korintus

1 Seterusnya, Paulus berangkat dari Atena ke Korintus. 2 Apabila tiba di
situ, dia bertemu dengan seorang Yahudi bernama Akwila, yang lahir di
kota Pontus. Dia baru datang dari Itali dengan isterinya Priskila, kerana
Klaudius telah menitahkan semua orang Yahudi keluar dari Rom. Paulus
pergi menemui mereka 3 lalu tinggal dan bekerja bersama mereka kerana
mata pencarian mereka sama iaitu sebagai tukang khemah. 4 Pada setiap
hari Sabat, Paulus berhujah di saumaah untuk meyakinkan orang Yahudi
dan juga orang Yunani menjadi pengikut Isa.

5 Setelah Silas dan Timotius sampai di situ dari Makedonia, Paulus
menumpukanmasa kepadausahamenyampaikanfirmanAllah sertamem-
berikan kesaksian kepada orang Yahudi bahawa Isa itulah al-Masih. 6Akan
tetapi mereka menentang dan mencelanya; maka Paulus mengebaskan
debu daripada pakaiannya lalu berkata, ‘Jika kamumusnah, kamu sendiri-
lah yang bertanggungjawab, aku tidak salah, aku bersih. Dari sekarang aku
hendak pergi kepada orang bangsa asing.’

7Paulus punberpindahke rumahTitus Yustus, seorang yangmenyembah
Allah; rumahnya bersebelahan dengan saumaah. 8Krispus, ketua saumaah
itu, serta seisi rumahnya, percaya kepada Junjungan Isa; ramai lagi orang
Korintus turut mendengar dan percaya lalu diimadkan.

9 Pada suatu malam Tuhan berfirman kepada Paulus dalam satu pengli-
hatan, ‘Jangan takut, berkata-katalah terus dan jangan berhenti, 10 kerana
Aku menyertaimu. Tiada seorang pun akan dapat mencederakanmu, ker-
ana ramai orang di kota ini umat-Ku.’ 11 Paulus tinggal di situ setahun
setengah sambil menyebarkan firman Allah kepada orang di situ.

12SemasaGaliomenjadipemerintahnegeriAkhaya, orangYahudibangkit
dengan sehati melawan Paulus lalu membawanya ke muka keadilan.
13 Mereka berkata, ‘Orang ini cuba mempengaruhi orang ramai supaya
menyembah Allah dengan cara yang bercanggah dengan hukum Taurat.’

14 Apabila Paulus hendak menjawab, Galio berkata, ‘Hai orang Yahudi,
jikalau perkara ini tentang kesalahan atau jenayah, patutlah aku bersabar
mendengarnya; 15 tetapi jikalau pertikaianmu tentang perkataan, nama
dan hukummu hendaklah kamu menyelesaikannya sendiri; aku tidak
mahu mengadili perkara yang demikian.’ 16 Lalu Galio mengusir mereka
keluar dari tempat pengadilan itu. 17 Kemudian mereka menangkap
Sostenes, ketua saumaah, lalu memukulnya di hadapan tempat pengadilan
itu, tetapi Galio tidakmenghiraukannya.

Paulus kembali ke Antiokhia
18Paulus tinggal dengan para pengikut Isa di Korintus beberapa hari lagi.

Selepas itu diameninggalkanmereka lalu belayar bersama Priskila dan Ak-
wila ke Siria. Sebelum bertolak, Paulus mencukur rambutnya di Kengkrea
sebagai menunaikan nazarnya. 19Apabilamereka sampai di Efesus, Paulus
meninggalkan Priskila dan Akwila di situ. Dia masuk seorang ke saumaah
laluberbincangdenganorangYahudi. 20Ketikamerekamemintanya tinggal
lebih lama lagi di sana, dia menolak permintaan itu 21 lalu bermohon
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diri sambil berkata, ‘Insya-Allah, aku akan kembali bertemu denganmu.’
Selepas itu dia belayarmeninggalkan Efesus. 22Setelah sampai di Kaisarea,
dia naik memberi salam kepada jemaah, lalu turun ke Antiokhia.

23 Di sana dia tinggal beberapa lama, kemudian berangkat melawat
seluruh daerah Galatia dan Frigia serta mengukuhkan iman para pengikut
Isa di situ.

Apolos di Efesus
24 Pada masa itu seorang Yahudi bernama Apolos, yang lahir di Iskan-

daria, pandai berpidato dan amat memahami Kitab Suci, datang ke Efesus.
25 Dia telah diajar tentang jalan Tuhan, dan dengan bersungguh-sungguh
dia berkata-kata dan mengajarkan ajaran Isa dengan betul, walaupun
dia hanya mengetahui pengimadan Yahya. 26 Dia mula bercakap dengan
berani di saumaah. Priskila dan Akwila mendengar dia bercakap lalu
membawanya ke tempat tinggal mereka dan menerangkan jalan Allah
kepadanya dengan lebih betul lagi.

27Apabila dia hendak menyeberang ke Akhaya, para pengikut Isa di Efe-
sus membantunya dengan menulis surat kepada saudara-saudara seiman
di Akhaya, supaya mereka menyambut Apolos. Setibanya di Akhaya, dia
banyak menolong orang yang dengan kasih kurnia Allah telah beriman.
28 Dengan wibawa yang penuh Apolos mengalahkan orang Yahudi dalam
perbahasan di hadapan orang ramai. Denganmemetik ayat-ayat Kitab Suci,
dia membuktikan bahawa Isa itu al-Masih.

19
Paulus di Efesus

1 Sementara Apolos berada di Korintus, Paulus menjelajahi kawasan ped-
alaman lalu sampai di Efesus. Di situ dia bertemu dengan beberapa orang
pengikut Isa 2 lalu berkata, ‘Adakah kamu menerima Roh Suci pada waktu
kamu percaya kepada Isa?’
Merekamenjawab, ‘Kami belum pernahmendengar pun tentang adanya

Roh Suci.’
3 Paulus bertanya, ‘Kalau begitu, dalam pengimadan apakah kamu di-

imadkan?’
Katamereka, ‘Dalam pengimadan Yahya.’
4 Paulus berkata, ‘Yahya telah mengimadkan orang dengan pengimadan

taubat dan berkata kepada mereka bahawa mereka hendaklah memper-
cayai Dia yang akan datang selepasnya, iaitu Isa.’ 5 Setelah mereka
mendengar penerangan itu, mereka diimadkan dengan nama Junjungan
Isa. 6 Paulus meletakkan tangan di atas mereka lalu datanglah Roh Suci
menguasai mereka dan mereka semuanya bercakap dalam berbagai-bagai
bahasa serta bernubuat. 7 Semuanya ada kira-kira dua belas orang.

8 Paulus masuk ke saumaah dan bercakap di situ dengan beraninya
selama tiga bulan. Dia berbincang dengan orang di situ dan berusaha
meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. 9Akan tetapi beberapa orang
berkeras hati dan tidak mahu percaya malah memburuk-burukkan Jalan
Tuhan di hadapan orang ramai. Oleh itu Paulus meninggalkanmereka lalu
membawa pengikut-pengikut Isa bersamanya ke dewan syarahan Tiranus
dan di situlah diamengadakan perbincangan. 10Hal itu berlaku selamadua
tahun, hingga semua penduduk Asia, baik orang Yahudi mahupun orang
Yunani, telahmendengar firman Tuhan.
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11 Allah melakukan mukjizat yang luar biasa melalui Paulus.
12Sesetengahmerekamembawapulang sapu tanganatau kain yangpernah
dipakai Paulus kepada orang yang sakit lalu mereka sembuh dan roh-roh
iblis yangmerasukmereka keluar dari tubuhmereka.

13 Beberapa orang Yahudi yang mengamalkan ilmu sihir turut serta
menyebutnama Junjungan Isauntukmengubat orangyangdirasuk roh-roh
iblis, dengan berkata, ‘Akumenyumpahi kamu demi Isa yang dikhabarkan
olehPaulus.’ 14Ada tujuhoranganakSkewa, imambesarorangYahudi, yang
berbuat demikian. 15 Akan tetapi roh durjana itu menjawab, ‘Aku kenal
akan Isa, dan tahu akan Paulus, tetapi kamu ini siapa?’ 16 Lalu orang yang
dirasuk roh durjana itu menerkam danmengerjakan mereka. Mereka pun
lari dari dalam rumah itu dalam keadaan telanjang dan luka.

17 Berita itu tersebar di kalangan orang Yahudi mahupun Yunani di
Efesus; mereka ketakutan lalu nama Junjungan Isa semakin dimuliakan.
18Ramai orang yang mempercayai Isa datang sambil mengakui segala per-
buatan jahatmereka yang lalu. 19Beberapa orang yangmengamalkan ilmu
sihir mengumpulkan semua buku sihirnya dan membakarnya di hadapan
orang ramai. Semua buku sihir itu dianggar nilainya kira-kira lima puluh
ribu keping wang perak. 20 Demikianlah, firman Tuhan tersebar luas dan
semakin berkuasa.

Rusuhan di Efesus
21 Setelah selesai peristiwa itu, Paulus berniat dalam hatinya hendak

menjelajahi Makedonia dan Akhaya dan kemudian ke Baitulmaqdis. Dia
berkata, ‘Selepas itu, aku mesti pergi ke Rom pula.’ 22 Dia pun menyuruh
Timotius dan Erastus, dua orang daripada pembantu-pembantunya, pergi
dahulu keMakedonia, manakala dia tinggal lebih lama di Asia.

23 Pada masa itu berlaku huru-hara di Efesus kerana ajaran tentang
Jalan Tuhan. 24 Seorang tukang perak bernama Demetrius membuat balai-
balai berhala Dewi Artemis daripada perak. Pekerjaan ini membawa hasil
lumayan kepada pekerja-pekerjanya. 25Dia menghimpunkan para pekerja
serta tukang-tukang yang sama mata pencariannya lalu berkata, ‘Saudara-
saudara sekalian tahu bahawa daripada pekerjaan inilah kita mendapat
keuntungan. 26 Saudara-saudara juga melihat dan mendengar bahawa di
Efesus ini malah hampir di seluruh Asia, Paulus itu telah mempengaruhi
ramai orang dengan berkata bahawa barang yang diperbuat oleh manusia
bukannya dewa. 27Dengan demikian, apa yang dikhuatiri bukan saja mata
pencarian kita ini dihina, bahkan rumah Artemis, dewi yang besar itu pun
tidak akan diindahkan lagi, lalu hilanglah kebesaran dewi yang disembah
orang di seluruh Asia malah di serata dunia.’

28 Setelah mendengar kata-kata itu, semua yang hadir naik berang dan
berseru, ‘Maha besar Artemis, dewi orang Efesus!’ 29 Dengan demikian
orang ramai merusuh di kota itu. Mereka menangkap Gayus dan Aris-
tarkhus, orang Makedonia yang menemani Paulus dalam perjalanannya,
lalumenyeretmereka ke stadium kota itu. 30Paulus hendak pergi bercakap
kepada orang ramai tetapi para pengikut Isa tidak membenarkannya.
31Beberapa orang pegawai kerajaan yang bersahabat dengan Paulus berpe-
san kepadanya supaya janganmasuk ke stadium itu.

32Orang yang berkumpul di situ berseru-seru, sesetengah berkata begini
dan sesetengah begitu; kerana semuanya dalam keadaan kelam-kabut dan
sebilanganbesardaripadamereka tidak tahumengapamerekaberhimpun.
33 Orang Yahudi menolak Iskandar ke hadapan untuk menghadapi orang
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ramai. Iskandarmemberikan isyarat dengan tangannya kerana dia hendak
menjelaskan segalanya kepada mereka. 34 Akan tetapi apabila mereka
mengenalinya sebagai orang Yahudi, semuanya berseru serentak selama
kira-kira dua jam, ‘Maha besar Artemis, dewi orang Efesus!’

35 Ketika itu setiausaha kota menyuruh mereka diam lalu berkata, ‘Hai
orang Efesus, siapa yang tidak tahu bahawa orang kota Efesuslah yang
memelihara kuil dewi besar Artemis dan patung sucinya yang turun dari
langit? 36 Ini tidak dapat dinafikan. Oleh itu kamu patut bertenang dan
jangan bertindak gopoh-gapah. 37 Kedua-dua orang ini tidak merampas
harta tempat berhala dan tidak pula menghina dewi kita, tetapi kamu
membawa mereka ke mari. 38 Jika Demetrius dan tukang-tukang yang
menyertainya itu ada sesuatu yang hendak diadukan tentang sesiapa, kita
mempunyai mahkamah perbicaraan dan hakim; hendaklah mereka men-
dakwa orang berkenaan di mahkamah. 39 Jika kamu menuntut perkara
lain, hendaklah diselesaikan dalam majlis yang berpatutan. 40Oleh sebab
apa yang berlaku hari ini, kita akan didakwa menimbulkan huru-hara
tanpa sebab; dan kita tidak dapat memberikan alasan yang wajar untuk
membenarkan perhimpunan ini.’ 41 Selepas itu, setiausaha kota menyuruh
perhimpunan itu bersurai.

20
PaulusmelaluiMakedonia dan Yunani

1 Setelah kota itu aman semula, Paulus memanggil para pengikut Isa dan
menasihatkan mereka, kemudian memohon diri lalu bertolak ke Makedo-
nia. 2Dia menjelajahi seluruh Makedonia sambil memberi nasihat kepada
orang di situ. Kemudian dia tiba di Yunani dan 3 tinggal di sana selama tiga
bulan. Apabila dia hendak belayar ke Siria, dia mendengar bahawa orang
Yahudi berpakat hendak membunuhnya. Oleh itu dia membuat keputusan
hendak berangkat melalui Makedonia. 4 Dia diiringi hingga ke Asia oleh
Sopater anak Purrus orang Beria, oleh Aristarkhus dan Sekundus orang
Tesalonika, oleh Gayus orang Derbe, Timotius, dan dua orang dari Asia,
Tikhikus dan Trofimus. 5 Mereka berjalan dahulu, menantikan kami di
Troas. 6 Kami belayar dari Filipi selepas Perayaan Roti Tidak Beragi, lalu
menemui mereka di Troas lima hari kemudian. Kami tinggal di situ selama
tujuh hari.

Paulus di Troas
7 Pada hari pertama minggu itu, kami berkumpul untuk memecah-

mecahkan roti. Paulus yang akan belayar esoknya bercakap dengan orang
di situ sampai tengahmalam. 8Di dalambilik atas, tempat kami berhimpun
itu, ada beberapa pelita. 9 Seorang pemuda bernama Eutikhus duduk di
jendela. Dia tertidur sementara Paulus masih bercakap. Oleh sebab lena
tidurnya, pemuda itu jatuh dari tingkat ketiga itu sampai ke bawah. Orang
mengangkatnya dan mendapatinya sudah mati. 10 Paulus turun lalu mere-
bahkan diri ke atas pemuda itu serta memeluknya sambil berkata, ‘Jangan
bimbang, keranaada lagi nyawanya.’ 11Selepas itudianaik,membahagikan
roti, makan lalu bertutur sampai dinihari. Kemudian dia pun berangkat.
12 Pemuda itu didapati hidup dan dibawa pulang ke rumahnya. Mereka
semua amat terhibur.

Dari Troas keMiletus
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13Kami berjalan dulu naik ke kapal lalu belayar ke Asos untuk menyam-
but Paulus di sana; demikianlah yang telah dirancangnya, kerana dia
sendiri hendak berjalan kaki. 14 Setelah menyambutnya di Asos, kami
mengiringinya ke Metilene. 15 Kami belayar dari sana: Esoknya kami
bertentangan dengan pulau Khios; lusanya kami singgah di Samos; dan
tulatnya kami sampai diMiletus. 16Paulus telahmembuat keputusan untuk
belayarmelalui Efesus, supaya jangan berlarutan di Asia; dia hendak cepat,
dengan harapan sampai di Baitulmaqdis pada Perayaan Pentakosta.

Perpisahan dengan para tua-tua jemaah di Efesus
17 Dari Miletus Paulus menyuruh orang pergi ke Efesus memanggil tua-

tua jemaah di situ. 18Apabila mereka datangmenemuinya, Paulus berkata,
‘Kamu semua tahu cara hidupku sejak aku bersamamu, dari hari pertama
aku datang ke Asia. 19 Aku telah memperhambakan diri kepada Tuhan
dengan sehabis-habis rendah hati dan dengan air mata. Sudah beber-
apa cubaan menimpa diriku akibat pakatan orang Yahudi. 20 Aku tidak
pernahmenyembunyikan daripadamu sesuatu yang berfaedah kepadamu.
Aku menyatakan segalanya kepadamu dan mengajarmu di khalayak ra-
mai mahupun di rumah masing-masing, 21 sambil memberikan kesaksian
kepada orang Yahudi dan orang Yunani tentang pertaubatan kepada Allah
dan iman akan Junjungan Isa.

22 ‘Sekarang aku pergi ke Baitulmaqdismentaati perintah Roh Suci sedan-
gkan aku tidak tahu apa yang akan berlaku kepadaku. 23 Yang kuketahui
hanyalah ini: Dari kota ke kota Roh Suci telah memberikan kesaksian
kepadaku dan berkata bahawa penjara dan penderitaan ada lagi menan-
tikan aku. 24 Tetapi sekali-kali aku tidak mengindahkan soal nyawaku,
asalkan akudapatmenyempurnakan tanggungjawabdan tugas yang kuter-
ima daripada Junjungan Isa iaitu memberikan kesaksian akan berita baik
tentang kasih kurnia Allah.

25 ‘Sekarang ingatlah. Aku tahu bahawa kamu tidak akan memandang
mukaku lagi, setelah sekian lamaakubersamamudanmengajarmu tentang
kerajaan Allah. 26 Oleh itu pada hari ini aku bersaksi bahawa aku tidak
bersalah terhadap penumpahan darah manusia. 27Aku telah menyatakan
kepadamu seluruh kehendak Allah dengan sepenuh kerelaan. 28 Jagalah
dirimu dan semua orang yang telah diamanahkan oleh Roh Suci kepada
kamu untuk memeliharanya seperti gembala memelihara domba, iaitu
jemaah Tuhan yang telah ditebus-Nya dengan darah-Nya sendiri. 29 Aku
tahubahawa sepeninggalankunanti, beberapa serigala garang akanmasuk
menyerang jemaah ini; 30 malah dari antara kamu sendiri akan bangkit
beberapa orang yang memesongkan ajaran yang benar dan berusaha
menarik ahli-ahli jemaah mengikut mereka. 31 Oleh itu berjaga-jagalah,
serta ingatlah bagaimana selama tiga tahun aku tidak berhenti-henti siang
malammenasihatkan setiap orang dengan air mataku.

32 ‘Sekarang aku menyerahkan kamu kepada Allah dan kepada
perkhabaran tentang kasih kurnia Allah, yang berkuasa meneguhkan
imanmu dan memberimu warisan yang diperuntukkan bagi seluruh
umat Allah. 33 Aku tidak pernah ingin memiliki emas perak atau pakaian
orang. 34 Kamu tahu bahawa kedua belah tanganku ini telah bekerja
untuk mencukupkan sara hidupku dan orang yang bersamaku. 35 Dalam
semuaperkara aku telahmenunjukkan teladan kepadamu iaitu bagaimana
kamu juga patut bekerja demikian untuk menolong orang yang lemah;
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dan ingatlah firman Junjungan Isa, “Memberi itu lebih berkatnya daripada
menerima.” ’

36 Setelah berkata demikian, Paulus berlutut dan berdoa-doa bersama
semua yang hadir. 37 Semuanya menangis seraya memeluk dan mencium
Paulus. 38 Mereka berdukacita terutamanya kerana dia berkata bahawa
mereka tidak akan memandang mukanya lagi. Kemudian mereka meng-
hantarkannya ke kapal.

21
Paulus pergi ke Baitulmaqdis

1 Setelah berpisah dengan mereka, kami belayar ke Kos, dan esoknya ke
Rodos, dan dari sana ke Patara. 2 Kami mendapati ada sebuah kapal yang
hendak menyeberang ke Fenesia. Kami menaikinya lalu belayar. 3 Setelah
kelihatan Kiprus di sebelah kiri, kami terus belayar ke Siria lalu turun
di kota Tirus kerana kapal itu hendak memunggah muatannya di situ.
4Kamimenemui para pengikut Isa lalu tinggal di kota itu selama tujuh hari.
Melalui pimpinan Roh Suci mereka menggesa Paulus supaya jangan pergi
keBaitulmaqdis. 5Setelahsampaiwaktuyangdirancang, kamibertolakdari
situ. Semua pengikut Isa bersama anak isteri menghantarkan kami sampai
ke luar kota. Kami semua berlutut di pantai lalu berdoa dan bersalam-
salaman. 6 Selepas itu kami naik ke kapal dan mereka pulang ke rumah
masing-masing.

7Dari Tirus kamimeneruskan pelayaran ke Ptolemais. Di situ kamimem-
beri salam kepada saudara-saudara seiman lalu tinggal dengan mereka se-
lama sehari. 8Esoknya kami pergi ke Kaisarea lalumasuk ke rumah Filipus,
pemberita Injil yang menjadi salah seorang daripada tujuh pembantu para
rasul, lalu kami tinggal dengannya. 9 Dia mempunyai empat orang anak
gadis yang belum berkahwin danmereka bernubuat.

10 Setelah kami tinggal di situ beberapa hari, seorang nabi bernama
Agabus datang dari Yudea. 11 Dia mendapatkan kami lalu mengambil
tali pinggang Paulus dan mengikat kaki tangannya sendiri sambil berkata,
‘Demikianlah kata Roh Suci, bahawa orang yang mempunyai tali pinggang
ini akan diikat demikian di Baitulmaqdis oleh orang Yahudi dan diserahkan
ke tangan orang bangsa asing.’

12 Apabila mendengar kata-kata itu, kami dan penduduk kota itu mem-
inta Paulus supaya jangan pergi ke Baitulmaqdis. 13 Paulus menjawab,
‘Mengapa kamu menangis dan menyedihkan hatiku? Aku bersedia bukan
sahaja untuk diikat, malah untukmati di Baitulmaqdis demi Junjungan Isa.’
14 Oleh sebab dia tidak mahu mendengar kata kami, kami pun berhenti
memujuknya lalu berkata, ‘Berlakulah kehendak Tuhan.’

15 Selepas itu kami berkemas lalu pergi ke Baitulmaqdis. 16 Beberapa
orang pengikut Isa dari Kaisarea menyertai kami lalu membawa kami
berjumpa Menason, orang Siprus, yang sudah lama percaya akan Isa; di
rumahnyalah kamimenumpang.

Paulusmelawat Yakobus
17 Setelah sampai di Baitulmaqdis, kami disambut oleh saudara-saudara

seiman dengan sukacita. 18 Pada esoknya Paulus bersama kami masuk
berjumpa dengan Yakobus; ketua-ketua yang lain pun ada di situ. 19Setelah
memberi salam kepada mereka, Paulus menceritakan segala yang telah
dilakukannya secara terperinci di kalangan bangsa asing dengan kehendak
Allah.
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20Apabilamendengar kisah itumerekamemuji Allah danberkata kepada
Paulus, ‘Saudara, sebagaimana kamu lihat, ada berpuluh ribu orang Yahudi
yang sudah percaya akan Isa dan mereka itu berpegang teguh kepada
Taurat. 21Ada orang memberitahu mereka bahawa kamu mengajar orang
Yahudi yang tinggal di kalangan orang bangsa asing supaya berpaling
daripada Musa, jangan menyunatkan anak-anak dan jangan menurut adat
orang Yahudi. 22 Sekarang bagaimana? Mereka tentu mendengar berita
kedatanganmu ke sini. 23 Oleh itu, ikutlah seperti kata kami. Di antara
kami ada empat orang yang telah bernazar. 24Bawalahmereka bersamamu
dan sucikan dirimu bersama mereka serta tanggung belanja mencukur
kepalamereka. Dengandemikian semuaorang akan tahubahawaapa yang
dikatakan tentangmu itu tidak benar, sebaliknya kamu mengikut Taurat.
25 Namun, tentang orang bangsa asing yang percaya akan Isa, kami telah
berkirim surat memberikan hukum bahawa mereka hendaklah memeli-
harakan diri daripada makanan yang dipersembahkan kepada berhala,
daripada darah dan binatang yangmati dicekik, dan daripada zina.’

26 Paulus pun membawa empat orang itu bersamanya dan pada esoknya
dia menyucikan diri bersama mereka. Kemudian dia masuk ke rumah
ibadat danmemberitahu orang di situ bilangan harinya upacara penyucian
itu akan selesai dan korban akan dipersembahkan bagi setiapmereka.

Paulus ditangkap
27 Apabila hampir genap tujuh hari, beberapa orang Yahudi dari Asia

terpandang Paulus di dalam rumah ibadat. Mereka menghasut orang
ramai lalu menangkap Paulus 28 sambil berseru, ‘Hai orang Israel, marilah
tolong kami! Inilah dia orang yang menyebarkan merata-rata ajaran yang
menghina kaum kita, Taurat dan rumah ibadat. Dia juga telah mem-
bawa orang Yunani ke dalam rumah ibadat, menajiskan tempat suci ini.’
29 Mereka berkata begitu kerana pernah melihat Trofimus orang Efesus
bersama Paulus di kota itu lalu mereka menyangka bahawa Paulus telah
membawanya ke dalam rumah ibadat.

30 Ini menggemparkan semua orang Yahudi di kota itu lalu mereka
berlari dan berhimpun mengerumuni Paulus. Mereka menangkapnya
dan menyeretnya ke luar rumah ibadat. Semua pintu rumah ibadat pun
segera ditutup. 31 Ketika mereka hendak membunuhnya, ketua pasukan
tentera Rom mendengar bahawa seisi kota Baitulmaqdis sedang merusuh.
32 Dia segera membawa beberapa orang ketua tentera dan askar-askar
untukmendapatkan perusuh-perusuh itu. Apabila melihat mereka datang,
perusuh-perusuh itu berhenti memukul Paulus.

33Ketua pasukan tentera itu datang menangkap Paulus, disuruhnya ikat
dengan dua rantai. Dia bertanya siapakah itu dan apakah yang telah
dilakukannya. 34 Di antara orang ramai itu sesetengah menjawab begini
dan sesetengahnya begitu. Oleh sebab ketua pasukan tentera itu tidak
dapatmemastikanpuncahuru-hara itu, diamenyuruhorangnyamembawa
Paulus ke dalam kubu. 35 Setelah sampai ke tangga, askar-askar men-
gangkat Paulus keranaorang ramaimengganas. 36Merekamengikut sambil
berseru-seru, ‘Hapuskan dia!’

Paulus berucap kepada orang ramai
37KetikaPaulushendakdibawamasukkedalamkubu, diaberkatakepada

ketua pasukan tentera itu, ‘Bolehkah akumenyatakan sesuatu kepadamu?’
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Ketua pasukan tentera itu berkata, ‘Kamu tahu bahasa Yunani?
38Bukankah kamu ini orangMesir yang dulumencetuskan pemberontakan
danmemimpin empat ribu orang pengganas ke gurun?’

39 Paulus berkata, ‘Aku ini orang Yahudi dari kota Tarsus di tanah Ki-
likia iaitu kota yang agak terkenal, dan aku meminta kamu benarkan aku
bercakap kepada orang ramai itu.’

40 Setelah mendapat kebenaran daripada ketua pasukan tentera, Paulus
berdiri di atas tangga dan memberikan isyarat dengan tangannya supaya
mereka diam. Setelah orang ramai itu senyap, Paulus berucap dalam
bahasa Ibrani,

22
Paulusmembela diri di Baitulmaqdis

1 ‘Bapa-bapa dan saudara-saudara sekalian. Dengarlah peneranganku.’
2 Setelah mereka mendengar Paulus bertutur dalam bahasa Ibrani,

mereka terus senyap.
Paulus berkata, 3 ‘Aku ini orang Yahudi, dilahirkan di Tarsus di tanah

Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, berguru kepada Gamaliel. Aku di-
ajar hukum nenek moyang kita dengan betul, dan aku pula tekun berib-
adat kepada Allah, sama seperti saudara-saudara sekalian pada hari ini.
4Aku pernahmenganiaya pengikut Jalan Tuhanmalahmembunuhmereka
di samping mengikat dan memenjarakan mereka, baik lelaki mahupun
perempuan. 5 Imam besar dan seluruh anggota Majlis Agama boleh
bersaksi akan perbuatanku itu. Aku telah mendapatkan beberapa surat
daripada mereka lalu pergi ke Damsyik untuk menangkap dan mengikat
para pengikut Isa di sana danmembawamereka ke Baitulmaqdis ini untuk
diseksa.

6 ‘Dalam perjalanan, ketika hampir sampai di Damsyik, sekitar tengah
hari, tiba-tiba suatu cahaya yang besar bersinar dari langit mengelilingiku.
7Aku rebah ke tanah lalu mendengar suara berkata kepadaku, “Saul, Saul,
mengapa engkau aniayakan Aku?”

8 ‘Aku berkata, “Siapakah Engkau, Tuan?”
‘Jawab-Nya, “Akulah Isa orang Nasaret yang kauaniayakan.” 9 Semua

orang yang bersamaku turut melihat cahaya itu tetapi tidak mendengar
suara yang berkata-kata denganku itu.

10 ‘Aku berkata, “Tuan, apakah yang harus kulakukan?”
‘Dia menjawab, “Bangunlah, pergi ke Damsyik. Di sana engkau akan

diberitahu segala yang sudah ditetapkan untukmu melakukannya.” 11Aku
tidak dapat melihat langsung akibat cahaya yang terang itu. Teman seper-
jalanankumemimpin tangankumasuk ke Damsyik.

12 ‘Ada seorang bernama Ananias yang kuat beribadat menurut hukum
Taurat. Dia dipandang tinggi oleh orang Yahudi di Damsyik. 13Dia datang
berdiri di sisiku lalu berkata, “Saudaraku Saul, kamu dapat melihat sem-
ula!” Pada saat itu juga aku dapat melihat semula lalu memandangnya.

14 ‘Dia berkata, “Allah, Tuhan nenek moyang kita, telah menetapkan ba-
hawakamuakanmengetahuikehendak-Nya, danmelihat Isa sertamenden-
gar suara-Nya. 15 Kamu akan menjadi saksi tentang-Nya kepada semua
manusia, termasuk segala yang telahkamu lihat dandengar itu. 16Sekarang
mengapa kamu berlengah-lengah lagi? Bangunlah untuk diimadkan dan
minta dihapuskan segala dosamu sambil menyeru nama-Nya.”
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17 ‘Setelah aku pulang ke Baitulmaqdis, sedang aku berdoa di rumah iba-
dat, aku terlalai 18 lalumelihatDiadanmendengarkata-kata-Nyakepadaku,
“Segeralah keluar dari Baitulmaqdis, kerana mereka tidak akan menerima
kesaksian daripadamu tentang-Ku.”

19 ‘Aku berkata, “Ya Junjungan, mereka tahu bahawa aku pernah
memenjarakan dan memukul orang yang mempercayai-Mu dalam semua
saumaah; 20 dan apabila darah Stefanus saksi-Mu itu ditumpahkan, aku
turut berdiri berdekatan dan menyetujui pembunuhan itu, serta menjaga
pakaian orang yangmembunuhnya.”

21 ‘Kata-Nya kepadaku, “Keluarlah dari sini, kerana Aku hendak
mengutusmu jauh-jauh kepada orang bangsa asing.” ’

Paulus warganegara Rom
22Orang ramai mendengar ucapan Paulus setakat itu, kemudian berseru

lantang, ‘Hapuskan orang begini dari muka bumi, tidak patut dia dibiarkan
hidup!’

23 Mereka berteriak-teriak sambil mengebas-ngebas pakaian sehingga
debu berterbangan. 24 Ketua pasukan tentera itu menyuruh orangnya
membawa Paulus ke dalam kubu. Dia mengarahkan mereka menyebat
dan menyoalnya untuk mengetahui mengapa orang ramai berseru-seru
demikian tentangnya. 25 Paulus diikat dengan tali kulit lalu dia berkata
kepada ketua tentera yang berdiri di situ, ‘Jikalau seorang warganegara
Rom belum diadili dan didapati bersalah, berkuasakah kamu menyebat-
nya?’

26Apabila ketua tentera itu mendengar kata-kata Paulus, dia pergi mem-
beritahu ketuanya tentang perkara itu. Katanya, ‘Apa kamu hendak buat?
Orang ini warganegara Rom.’

27Ketua pasukan tentera itu mendapatkan Paulus lalu berkata, ‘Katakan-
lah kepadaku, adakah engkau ini warganegara Rom?’
Paulus menjawab, ‘Ya.’
28 Ketua pasukan tentera itu berkata, ‘Aku dapat menjadi warganegara

dengan bayaran yang tinggi.’
Paulus menjawab, ‘Tetapi aku dilahirkan sebagai warganegara Rom.’
29 Semua orang yang hendak menyoalnya itu berundur, dan ketua pa-

sukan tentera itu ketakutan kerana telahmengikat warganegara Rom.

Paulus di hadapanMajlis Agama
30Esoknya, untukmengetahui dengan pasti apa sebabnya Paulus dituduh

oleh orang Yahudi, ketua tentera itu meminta imam besar dan semua ahli
Majlis Agama berhimpun. Kemudian dia melepaskan Paulus daripada
ikatan danmenghadapkannya kepada perhimpunan itu.

23
1 Paulus merenung perhimpunan itu lalu berkata, ‘Saudara-saudara, den-
gan setulus hati aku telah melakukan segalanya di sisi Allah sampai hari
ini.’ 2 Ananias, imam besar, menyuruh orang yang berdiri di sisi Paulus
menampar mulutnya. 3 Paulus berkata kepadanya, ‘Allah akan menampar
mulutmu nanti. Kamu seperti tembok yang dicat putih! Kamu sekarang
duduk untuk mengadiliku menurut hukum tetapi kamu sendiri melanggar
hukum itu denganmenyuruh orangmenamparku!’

4 Orang yang berdiri di sisi Paulus berkata, ‘Beranikah kamu mencela
imam besar Tuhan?’
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5 Paulus menjawab, ‘Saudara-saudara, aku tidak tahu dia itu imam be-
sar. Memang tersurat di dalam Kitab Suci, “Jangan hinakan pemimpin
bangsamu.” ’

6 Paulus mengetahui bahawa dalam perhimpunan itu separuhnya orang
Saduki dan separuhnya orang Farisi. Dia pun berkata, ‘Saudara-saudara,
aku ini orang Farisi dan anak orang Farisi. Aku didakwa kerana percaya
akan kebangkitan daripada kematian.’ 7Dengan demikian orang Farisi dan
orang Saduki mula berbahas. Seluruh perhimpunan berpecah kepada dua
pihak. 8 Orang Saduki mengatakan bahawa tiada kebangkitan daripada
kematian, tiada malaikat dan tiada roh; tetapi orang Farisi percaya akan
semuanya.

9 Pertengkaran besar tercetus. Beberapa orang guru Taurat dari pihak
orang Farisi bangkit dan menegaskan dengan penuh kesungguhan, ‘Kami
dapati orang ini tidak bersalah langsung. Mungkin sekali roh ataumalaikat
telah bercakap dengannya.’ 10 Perkelahian menjadi begitu sengit sehingga
ketuapasukan tentera itu takut kalau-kalauPaulus diserang. Diamenyuruh
askar-askar segera mengambil Paulus dengan paksaan dari tengah-tengah
orang itu danmembawanya ke dalam kubu.

11Padamalamberikut ituTuhanberdiri di sisinyadanberkata, ‘Tetapkan-
lah hatimu; kerana sebagaimana kamu telah bersaksi tentang-Ku dengan
sungguh-sungguhdiBaitulmaqdis ini, begitulahkamuakanbersaksi diRom
pula.’

Pakatan Yahudi Baitulmaqdis untukmembunuh Paulus
12 Setelah hari siang, orang Yahudi membuat pakatan. Mereka

bersumpah tidak akan makan dan minum hingga mereka membunuh
Paulus. 13 Lebih empat puluh orang sepakat mengangkat sumpah itu.
14 Mereka semua menghadap ketua-ketua imam dan para pemimpin
masyarakatmereka lalu berkata, ‘Kami telah bersumpah tidak akanmakan
dan minum hingga kami membunuh Paulus itu. 15 Kamu dan ahli-ahli
Majlis Agama tolonglah minta ketua pasukan tentera itu hadapkan Paulus
kepada kamu esok, seolah-olah kerana kamu hendak meneliti perkara itu
dengan lebihhalus lagi. Kami akanbersedia untukmembunuhnya sebelum
dia sampai ke sini.’

16 Anak saudara Paulus mendengar tentang pakatan itu lalu masuk ke
kubumemberitahunya.

17Paulusmemanggil dan berkata kepada seorang ketua tentera, ‘Bawalah
pemuda ini kepada ketua pasukan tentera kerana ada suatu perkara yang
hendak dikatakan kepadanya.’ 18 Pegawai itu membawa pemuda itu
berjumpa ketuanya lalu berkata, ‘Paulus, orang yang terpenjara itu, me-
manggilku dan meminta pemuda ini dibawa berjumpa tuan kerana ada
suatu perkara yang hendak dikatakannya kepada tuan.’

19 Ketua pasukan tentera memegang tangan pemuda itu dan mem-
bawanya ke tempat yang sunyi lalu bertanya, ‘Apa hal yang hendak
kaukatakan kepadaku itu?’

20 Pemuda itu berkata, ‘Orang Yahudi telah berpakat hendak meminta
tuanmembawa PaulusmenghadapMajlis Agama esok, seolah-olah hendak
meneliti halnya lebih halus lagi. 21 Janganlah tuan terpedaya oleh kata-
kata mereka, kerana lebih empat puluh orang daripada mereka telah
bersumpah tidak akan makan dan minum hingga mereka membunuh
Paulus. Merekaakanmembunuhnyasebelumdia sampaikehadapanMajlis
Agama itu. Sekarang pun mereka semua sudah sedia menantikan tuan
berjanji demikian.’
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22Ketua pasukan tentera itumenyuruh pemuda itu pulang setelah berpe-
san, ‘Jangan beritahu sesiapapun bahawa kamu telah menyatakan hal ini
kepadaku.’

Paulus dibawa ke Kaisarea
23 Kemudian dia memanggil dua orang ketua tentera lalu berkata,

‘Lengkapkan dua ratus orang askar untuk pergi ke Kaisarea; askar
bertombak dua ratus orang dan askar berkuda tujuh puluh. Mereka mesti
bertolak pada pukul sembilan malam ini.’ 24Ketua tentera itu juga menyu-
ruh melengkapkan kenderaan dan menaikkan Paulus ke atasnya untuk
dibawa kepada Feliks, pemerintah negeri, dengan selamat.

25Ketua tentera itu menulis surat seperti berikut:

26 ‘Salam daripadaku, Klaudius Lisias,
kepada Feliks, pemerintah yang amat mulia.

27 ‘Orang ini telah ditangkap oleh orang Yahudi. Mereka hendak mem-
bunuhnya, lalu aku datang dengan askar-askar danmenyelamatkan-
nya. Aku mendapat tahu dia warganegara Rom. 28Aku ingin menge-
tahui apa sebabnya dia dituduh oleh bangsanya. Oleh itu aku mem-
bawanya untukmenghadapMajlis Agamamereka. 29Akumendapati
dia tertuduh atas beberapa pertikaian tentang hukum agama; tetapi
tiada suatu tuduhan pun yang patut dihukum bunuh atau penjara.
30Apabila aku diberitahu tentang suatu pakatan hendakmembunuh
orang ini, aku segeramenghantarkannya kepada tuan. Akuberpesan
kepadamerekayangmenuduhnyasupayamendakwanyadihadapan
tuan.’

31 Askar-askar mengambil Paulus sebagaimana diarahkan lalu mem-
bawanyapadawaktumalamkeAntipatris. 32Esoknyaaskarberkuda sahaja
meneruskan perjalanan bersama Paulus manakala askar yang lain pulang
ke Baitulmaqdis. 33 Setelah sampai ke Kaisarea, surat itu dipersembahkan
kepada pemerintah dan Paulus pun dihadapkan kepadanya. 34 Selepas
membaca surat itu, pemerintah itu bertanya kepada Paulus di mana negeri
asalnya. Apabila dia mendengar bahawa Paulus orang Kilikia, 35 dia
berkata, ‘Aku akan mengadili perkara ini setelah pendakwa-pendakwa
kamusampai.’ KemudiandiamengarahkansupayaPaulusditahandidalam
istana yang dulu dibina oleh Herodes.

24
Paulus di hadapan Feliks

1 Selepas lima hari, Ananias imam besar datang ke Kaisarea dengan be-
berapa orang pemimpinmasyarakat Yahudi dan seorang peguam bernama
Tertulus. Mereka menuduh Paulus di hadapan pemerintah itu. 2 Setelah
Paulus dipanggil hadir, Tertulus memulakan dakwaannya: ‘Feliks yang
mulia, dengan limpah kurnia dan kebijaksanaanmu, kami hidup sejahtera
dan menikmati perubahan yang baik di negeri ini. 3Kami amat berterima
kasih atas segala yang telah kamu lakukan. 4Kerana tidak inginmengambil
terlalu banyakmasamu, akumemohon kamumendengar dakwaanku yang
ringkas ini.

5 ‘Kami telahmendapati orang ini pengacaudanmenimbulkanhuru-hara
di kalangan orang Yahudi di serata dunia. Dialah pemimpinmazhab ajaran
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orang Nasaret itu. 6Malah dia cuba menajiskan rumah ibadat tetapi kami
menangkapnya dan hendak mengadilinya menurut hukum kami. 7 Akan
tetapi ketua pasukan tentera Lisias datang lalu merampasnya daripada
kami. 8 Dia mengarahkan kami, pendakwa-pendakwa orang ini, supaya
menghadapmu. Jika kamu menyoal orang ini, kamu akan mendapati
bahawa segala tuduhan kami ini benar.’

9 Orang Yahudi turut serta menuduh Paulus, dan mengatakan bahawa
segala yang dikatakan itu benar.

10 Setelah menerima isyarat daripada pemerintah itu menyuruhnya
bercakap, Paulus menjawab dakwaan itu demikian: ‘Aku tahu kamu telah
lama menjadi hakim di negeri ini. Oleh itu aku dengan senang hati
mengadukan hal kepadamu. 11 Hanya dua belas hari yang lalu aku telah
pergi ke Baitulmaqdis untuk beribadat. 12 Aku tidak didapati berbincang
dengan sesiapa ataumenghimpunkan orang ramai itu untukmenimbulkan
huru-hara, baik di rumah ibadat, saumaah, atau di mana-mana di kota
itu. 13 Para pendakwa juga tidak dapat membuktikan kepadamu segala
tuduhan mereka terhadapku. 14Aku mengaku di hadapanmu bahawa aku
menyembah Allah, Tuhan nenekmoyangku, menurut Jalan Tuhan yang di-
anggap salah olehmereka. Aku juga percaya dan berpegang kepada hukum
Taurat, dan segala yang tersurat di dalamkitab nabi-nabi. 15Sepertimereka
juga, aku berharap kepada Allah bahawa semua orang akan dibangkitkan
daripada kematian kelak, sama ada orang benar ataupun orang jahat.
16Oleh itu aku sentiasa berusaha supaya hatiku bersih daripada kesalahan
kepada Allah dan kepadamanusia.

17 ‘Selepas beberapa tahun di tempat-tempat lain, aku ke Baitulmaqdis
membawa derma untuk bangsaku, dan mempersembahkan korban.
18Mereka mendapati aku di dalam rumah ibadat setelah aku menyucikan
diri; aku tidak membawa kumpulan yang besar dan tidak mencetuskan
huru-hara. 19 Ketika itu ada beberapa orang Yahudi dari Asia. Merekalah
yangpatutmenghadapkamudi siniuntukmendakwa, kalaulahada sesuatu
yang patut didakwa tentang aku. 20Ataupun biarlah orang ini menyatakan
apa kesalahan yang didapatinya pada diriku ketika aku berdiri di hadapan
majlis mereka itu. 21 Pada waktu itu aku hanya melafazkan kata-kata yang
sama, iaitu, “Tentang kebangkitan daripada kematianlah aku didakwa di
hadapanmu pada hari ini.” ’

22 Feliks menangguhkan perbicaraan walaupun dia memahami selok-
belok agamaberkenaan. Dia berkata, ‘Apabila Lisias, ketuapasukan tentera
itu, datangnanti, aku akanmenyelesaikanperkara ini.’ 23Diamengarahkan
ketua tentera menahan Paulus tetapi secara longgar, dan membenarkan
sahabat-sahabatnyamembawa apa-apa untuknya.

24 Beberapa hari kemudian, Feliks datang bersama isterinya Drusila,
seorang Yahudi. Dia menyuruh orang memanggil Paulus lalu mendengar
penerangannya tentang iman terhadap Isa al-Masih. 25 Apabila Paulus
bercakap tentang kebenaran, tentang penguasaan diri, dan tentang huku-
man yang akan datang pada hari kemudian, Feliks ketakutan lalu berkata,
‘Pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan nanti, aku akanmemanggilmu
lagi.’ 26 Dalam pada itu dia berharap Paulus akan memberikan wang
kepadanya. Oleh itu dia kerapkali menyuruh orang memanggil Paulus lalu
bercakap dengannya.

27 Dua tahun kemudian, Feliks digantikan oleh Perkius Festus. Fe-
liks membiarkan Paulus terpenjara kerana hendak mengambil hati orang
Yahudi.
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25
Penghakiman Paulus di hadapan Festus

1 Tiga hari selepas Festus menjadi pemerintah negeri itu, dia berangkat
dari Kaisarea ke Baitulmaqdis. 2 Ketua-ketua imam dan para pemimpin
masyarakat Yahudi menuduh Paulus di hadapan Festus. 3Mereka memo-
hon jasa baik Festus menghantar Paulus ke Baitulmaqdis kerana mereka
telah berpakat hendak membunuhnya di pertengahan jalan. 4Akan tetapi
Festus menjawab bahawa Paulus terpenjara di Kaisarea dan dia sendiri
pun hendak segera ke sana. 5Dia berkata, ‘Oleh itu hendaklah orang yang
berkuasa di antara kamu berangkat ke sana bersamaku dan mendakwa
orang itu, jika dia telahmelakukannya.’

6 Setelah tinggal di Baitulmaqdis kira-kira lapan atau sepuluh hari lagi,
Festus pun berangkat ke Kaisarea. Pada esoknya dia duduk sebagai hakim
di mahkamah lalu menyuruh orang membawa Paulus menghadapnya.
7Setelah Paulusmasuk, semua orang Yahudi yang datang dari Baitulmaqdis
itu berdiri mengelilinginya serta menuduhnya atas beberapa kesalahan
yang berat, yang tidak dapat dibuktikan olehmereka.

8Kemudian Paulus membela dirinya sendiri dan berkata ‘Satu pun tiada
kesalahanku, terhadap hukum orang Yahudi, atau terhadap rumah ibadat,
atau terhadap Kaisar.’

9Akan tetapi Festus hendak mengambil hati orang Yahudi lalu bertanya
kepada Paulus, ‘Mahukah kamu pergi ke Baitulmaqdis supaya aku men-
gadili perkaramu ini di sana?’

10 Paulus menjawab, ‘Aku sekarang berdiri di mahkamah Kaisar, dan
di sinilah aku patut dibicarakan. Aku tidak pernah melakukan sesuatu
yang buruk terhadap orang Yahudi, sebagaimana kamu terlebih maklum.
11 Kalaulah aku bersalah, atau telah melakukan sesuatu yang patut aku
dibunuh, aku tidaklah enggan mati; tetapi jika segala tuduhan mereka ke
atas aku itu tidak benar, tiada seorang pun yang boleh menyerahkanku
kepadamereka. Aku hendakmengadu kepada Kaisar.’

12 Setelah berbincang dengan semua penasihatnya, Festus menjawab,
‘Kamu hendakmengadu kepada Kaisar; pergilahmenghadap Kaisar!’

Festus berbincang dengan Raja Agripa
13 Beberapa hari kemudian, Raja Agripa berangkat bersama Bernike ke

Kaisarea untuk meraikan kedatangan Festus. 14Dalam beberapa hari raja
itu tinggal di sana, Festus menceritakan hal Paulus kepadanya, ‘Di sini ada
seorang yang ditinggalkan oleh Feliks di dalam penjara. 15 Ketika aku di
Baitulmaqdis, ketua-ketua imam dan para pemimpin masyarakat Yahudi
menuduh orang itu danmeminta supaya dia dihukum.

16 ‘Tetapi aku menjawab bahawa menurut adat orang Rom, seseorang
itu tidak boleh diserahkan sebelum berhadapan dengan pendakwanya
dan diberi peluang membela diri. 17 Apabila mereka datang ke sini, es-
oknya tanpaberlengah-lengahakududuk sebagai hakimdanmengarahkan
supaya orang itu dibawa masuk ke mahkamah. 18 Para pendakwanya
mengemukakan tuduhan tetapi tiada satu pun merupakan perbuatan ja-
hat sebagaimana aku jangkakan. 19 Semua tuduhan itu berlegar sekitar
perselisihan tentang agama, tentang seorang bernama Isa yang sudahmati
dan dikatakan hidup semula oleh Paulus. 20Aku pun tidak tahu bagaimana
hendak mengadili hal itu, lalu bertanya kalau dia mahu ke Baitulmaqdis
supaya dibicarakan di sana. 21 Tetapi Paulus meminta tangguh, hendak
mengadukan halnya supaya dibicarakan di hadapan yang maha mulia
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Kaisar; lalu aku menyuruh dia dipenjarakan hingga aku menghantarnya
kepada Kaisar.’

22Agripa berkata, ‘Aku pun inginmendengar orang itu.’
Festus menjawab, ‘Esok dapatlah kamumendengarnya.’
Paulus di hadapan Agripa

23 Pada esoknya Agripa dan Bernike berangkat dengan selengkap kebe-
sarannya, masuk ke dalam balai mahkamah bersama para panglima dan
orang yang terkemuka di kota itu. Dengan perintah Festus, Paulus dibawa
masuk. 24 Festus berkata, ‘Tuanku Raja Agripa dan sidang hadirin. Orang
ini didakwa oleh semua orang Yahudi, baik yang di Baitulmaqdis mahupun
yang di sini. Mereka berteriak-teriak bahawa dia tidak patut dibiarkan
hidup lagi. 25 Tetapi pada pandangan aku, dia tidak melakukan apa-apa
kesalahan yang patut dijatuhkan hukuman mati. Oleh sebab dia sendiri
hendak mengadukan halnya kepada yang maha mulia Kaisar, aku telah
memutuskan akan menghantarnya kepada Kaisar. 26 Namun, tiada suatu
pun yang pasti untuk aku tuliskan tentangnya kepada Kaisar. Itulah se-
babnya aku membawanya menghadapmu, dan terutamanya Raja Agripa.
Setelah dia disoal nanti, bolehlah didapati sesuatu untuk aku tuliskan.
27 Pada pandanganku, tidaklah wajar menghantarkan seseorang untuk
diadili tanpamenyatakan tuduhan ke atasnya dengan jelas.’

26
Paulusmembela diri di hadapan Agripa

1 Setelah itu Agripa berkata kepada Paulus, ‘Sekarang kamu diberi izin
untukmembela dirimu.’
Paulus punmemberikan isyarat dengan tangannya lalumembela dirinya

demikian, 2 ‘Tuanku Raja Agripa, aku berasa bahagia kerana dapat men-
jawab tuduhan orang Yahudi ke atasku di hadapan kamu pada hari ini;
3 lebih-lebih lagi kerana kamu memahami adat dan perselisihan yang
berlaku di kalangan orang Yahudi. Oleh itu aku memohon kamu menden-
garku dengan sabar.

4 ‘SemuaorangYahudi telahmaklum tentangdirikudarimuda lagi, ketika
di negeriku dan kemudiannya di Baitulmaqdis. 5 Dari mulanya mereka
telah mengenaliku, kalaulah mereka mahu bersaksi. Mereka tahu bahawa
akumenurut ajaran yang paling keras dalamagamakami kerana aku orang
Farisi. 6Sekarang pun aku berdiri di sini dan didakwa kerana aku berharap
akan janji Allah kepada nenekmoyang kami. 7Dua belas suku bangsa kami
tekunmenyembahAllahsiangmalamdanberharapakan janji itu juga. Oleh
sebab harapan inilah, aku dituduh oleh orang Yahudi. 8 Jika benar Allah
membangkitkanorangdaripadakematian,mengapakahpadahematmuhal
itu tidak dapat dipercayai orang?

9 ‘Satu masa dulu, pada perasaan hatiku, wajar sekali aku mengambil
pelbagai tindakan terhadap pengikut Isa orang Nasaret itu; 10 dan aku
sudahpun berbuat demikian di Baitulmaqdis. Setelah mendapatkan kuasa
daripada ketua-ketua imam, aku telah memenjarakan ramai orang yang
salih; dan apabila mereka dibunuh, aku menyetujui pembunuhan itu.
11 Kerapkali di saumaah-saumaah aku menyeksa mereka dalam usaha
memaksa mereka berpaling daripada Isa; dan oleh sebab terlalu berang
terhadapmereka, akumemburumereka hingga ke negeri asing.

12 ‘Pada suatu hari sedang aku dalam perjalanan ke Damsyik, dengan
membawa surat kuasa daripada ketua-ketua imam, 13 pada waktu tengah
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hari, aku melihat di tengah jalan suatu cahaya datang dari langit, lebih
terang daripada sinar matahari, bersinar mengelilingiku dan semua orang
yang berjalan bersamaku. 14Aku rebah ke bumi, lalu akumendengar suatu
suara berkata dalam bahasa Ibrani kepadaku, “Saul, Saul, mengapakah
engkau menganiaya Aku? Sukarlah bagimu, seperti menendang sesuatu
yang tajam.”

15 ‘Aku bertanya, “Siapakah Engkau, Tuan?”
‘Dia menjawab, “Akulah Isa yang kauaniayakan. 16 Tetapi bangunlah,

berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk memberitahumu
bahawa engkau akan membuat kerja-Ku, dan bersaksi tentang engkau
melihat-Ku ini, dan tentang apa yang akan Kutunjukkan lagi kepadamu.
17 Aku akan menyelamatkanmu daripada orang Yahudi dan bangsa lain
juga. Aku akan mengutusmu kepada mereka, 18 untuk mencelikkan mata
mereka dan membawa mereka daripada kegelapan kepada cahaya, dari-
pada kuasa Iblis kepada kuasa Allah. Dengan demikian dosa mereka akan
diampunkandanmereka akanmenjadi umat yangdipilih olehAllahkerana
mereka percaya akan Aku.”

19 ‘Oleh itu, Tuanku Raja Agripa, aku dengan sepenuh rela menurut
perintah dari penglihatan yang datang dari syurga itu. 20 Aku telah
menyampaikan kepada semua orang Damsyik, Baitulmaqdis dan seluruh
tanah Yudea, juga kepada orang bangsa asing, bahawa mereka hendaklah
bertaubat dan berpaling kepada Allah serta berkelakuan selaras dengan
pertaubatan itu. 21 Itulah sebabnya orang Yahudi menangkapku di dalam
rumah ibadat, serta mencari jalan hendak membunuhku. 22 Tetapi hingga
saat ini Allah telah menolongku dan aku berdiri di sini sambil bersaksi
kepada orang besar dan orang biasa, dengan mengatakan perkara yang
telah dinubuatkan oleh nabi-nabi dan oleh Musa: 23 iaitu al-Masih pasti
mengalami kematian dan menjadi orang yang pertama bangkit daripada
kematian. Dengan demikian Dia mengisytiharkan penyelamatan kepada
orang Yahudi dan bangsa lain, penyelamatan yang seperti cahaya bagi
semua.’

24 Sedang Paulus menegakkan pembelaannya demikian, Festus berkata
dengan suara nyaring, ‘Kamu gila, Paulus; ilmu yang terlalu banyak men-
jadikan kamu gila.’

25 Paulus menjawab, ‘Aku bukannya gila, Festus yang mulia. Aku
mengatakan perkara yang benar dan bijaksana. 26 Tuanku Raja Agripa,
aku berani berkata-kata di hadapanmu dengan bebas kerana aku tahu di
dalamhati bahawakamu fahamakanperkara-perkara ini,memandangkan
segalanya tidaklah berlaku di tempat yang tersembunyi. 27 Tuanku Raja
Agripa, percayakah kamu akan kata nabi-nabi itu? Aku tahu bahawa kamu
percaya.’

28AgripaberkatakepadaPaulus, ‘Dengansepatahduakatamu, kausangka
dapat menjadikanku orangMasihi?’

29Paulusmenjawab, ‘Sepatah dua atau banyak, aku berdoa kepada Allah,
mudah-mudahan kamu dan sekalian yang mendengar kata-kataku hari ini
akanmenjadi sama sepertiku, cuma tidak diikat dengan rantai.’

30 Raja Agripa, Festus pemerintah Kaisarea, Bernike dan semua yang
bersama mereka, 31 berangkat keluar dari mahkamah sambil berbincang.
Seorang daripada mereka berkata, ‘Orang itu tidak melakukan apa-apa
yangmenyebabkan dia patut dibunuh atau dipenjara.’

32Agripa berkata kepada Festus, ‘Orang ini boleh dibebaskan, kalau tidak
kerana dia hendakmengadukan halnya kepada Kaisar.’
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27
Pelayaran Paulus ke Rom

1 Setelah diputuskan bahawa kami akan belayar ke Itali, Paulus dan beber-
apa orang tahanan diserahkan kepada seorang ketua tentera dari Rejimen
Kaisar, bernama Yulius. 2 Kami menaiki sebuah kapal yang datang dari
Adramitium dan hendak menyusur teluk rantau tanah Asia. Aristarkhus,
orangMakedonia dari Tesalonika, menyertai kami.

3 Esoknya kami singgah di Sidon. Yulius berasa kasihan dan melayani
Paulus dengan baik serta membenarkannya bertemu dengan sahabat-
sahabatnya untuk mendapatkan apa-apa yang diperlukannya. 4Kemudian
kami belayar menyusur Siprus di sebelah bawah angin, kerana ketika itu
anginbertiupkearahyangbertentangandenganhala tujuankami. 5Setelah
menyeberang laut Kilikia dan Pamfilia, kami sampai keMira di tanah Likia.
6Di sana ketua tentera Kaisar itu mendapati sebuah kapal dari Iskandaria
yang hendak belayar ke Itali, lalu dia menumpangkan kami dalam kapal
itu. 7Kami belayar dengan lambat dan susah payah kerana melawan arah
tiupan angin. Selepas beberapa hari, kami tiba di kota Knidus. Oleh sebab
masalah angin itu, kami belayar ke selatan pulau Kreta, melalui Salmone.
8Dengan susah payah juga kamimenyusur pulau itu, lalu sampai ke tempat
yang bernama Lindungan Indah, berdekatan Lasea.

9 Beberapa hari kemudian, keadaan kian berbahaya untuk meneruskan
pelayaran. Hari Raya Puasa orang Yahudi pun sudah berlalu. Paulus
mengingatkan ketua tentera itu, 10 ‘Saudara-saudara, pada pandanganku,
jika kita belayar, banyak bencana dan kerugian akan menimpa, bukan
sahaja kapal ini danmuatannyamalah nyawa kita juga.’ 11Tetapi ketua ten-
tera itu lebih mempercayai kata kapten dan tuan punya kapal itu daripada
kata Paulus. 12Pelabuhan itu memang tidak selesa untuk tinggal sepanjang
musimdingin. Oleh itukebanyakanmerekahendakmeneruskanpelayaran
dengan harapan akan sampai ke Feniks lalu tinggal di situ, di pelabuhan di
pulau Kreta yangmenghadap barat daya dan barat laut.

Kapal terkandas
13Apabila bertiup angin selatan sepoi-sepoi bahasa, sangkamereka telah

tercapailah hasrat mereka. Mereka pun membongkar sauh lalu menyusur
pulau Kreta. 14 Tidak berapa lama kemudian, angin ribut yang bergelar
Timur Laut membadai dari arah pulau itu. 15 Kapal kami dipukul ribut
dan tidak terdaya belayarmelawan arah angin. Kami punmembiarkannya
berhanyut, 16sampaike selatan sebuahpulaukecil bernamaKauda. Dengan
susah payah kami menyelamatkan sekoci kapal itu. 17 Setelah dinaikkan
sekoci itu ke kapal, diusahakanmemperkukuh kapal itu dengan ikatan tali.
Oleh sebab takut terdampar ke tebing Sirtis, layar diturunkan dan kapal
itu dibiarkan mengikut angin. 18Kami begitu teruk dipukul ribut sehingga
esoknyamuatan kapalmula dibuang ke laut; 19dan lusanya sebahagian alat
kapal itu pula dibuangkan. 20 Beberapa hari kami tidak melihat matahari
dan bintang serta dipukul ribut yang dahsyat; akhirnya putuslah harapan
kami diselamatkan.

21 Sekian lama orang di dalam kapal itu tidak makan, lalu Paulus berdiri
dan berkata, ‘Saudara-saudara, sepatutnya dulu saudara-saudara menurut
kataku, jangan belayar meninggalkan Kreta, nanti ditimpa bencana dan
kerugian demikian. 22 Sekarang aku berkata kepada saudara-saudara,
tetapkan hati masing-masing, kerana seorang pun tidak akan kehilangan
hidup, hanya kapal ini tidak dapat diselamatkan. 23Malam tadi, di sisi aku
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terdiri malaikat daripada Allah, Tuhan yang memiliki seluruh diriku dan
yang aku sembah. 24Malaikat itu berkata, “Paulus, jangan takut. Kau pasti
akan berdiri di hadapan Kaisar. Semua yang belayar bersamamu akan
diselamatkan juga sebagai kurnia Allah kepadamu.” 25 Oleh itu, saudara-
saudara, tetapkanlah hati masing-masing. Aku percaya akan Allah dan
janji-Nya yang disampaikan kepadaku itu. 26 Tetapi tidak dapat dielakkan,
kita akan terdampar di sebuah pulau.’

27 Sampai ke malam yang keempat belas kami masih berhanyut dalam
Laut Adria. Kira-kira tengah malam, anak kapal merasakan kami sudah
hampir ke darat. 28Mereka membuang batu duga untuk mengukur dalam-
nya laut, didapatinya dua puluh depa; kemudian, apabila diduga lagi, dida-
patinya lima belas depa dalamnya. 29Mereka takut kalau-kalau terdampar
pada batu karang, lalumerekamenurunkan empat sauh dari buritan kapal
serta menanti hari siang. 30Ketika itu anak kapal hendak menyelamatkan
diri sendiri. Mereka menurunkan sekoci ke laut dengan berpura-pura hen-
dakmenurunkan sauh di haluan kapal. 31Paulus pun berkata kepada ketua
tentera dan askar-askar, ‘Jika mereka itu meninggalkan kapal, saudara-
saudara tidak akan selamat.’ 32 Oleh itu askar mengerat tali sekoci dan
membiarkannya hanyut.

33Sementaramenungguhari siang, Paulusmeminta semua orangmakan.
Dia berkata, ‘Sekarang sudah empat belas hari saudara-saudara berlapar.
34 Aku meminta kepada sekalian, makanlah sesuatu, kerana itulah yang
akan membuat saudara-saudara selamat. Tiada seorang pun di antara kita
yang akan binasa sehelai rambutnya pun.’ 35 Setelah berkata demikian,
Paulus mengambil roti lalu mengucapkan syukur kepada Allah di hadapan
semua. Kemudian dia membahagi roti itu lalu makan. 36 Masing-masing
pun berasa bersemangat lagi lalu makan bersama-sama. 37 Bilangan kami
yang di dalam kapal itu dua ratus tujuh puluh enam orang. 38 Setelah
kenyang sekaliannya, kapal itu diringankan lagi dengan membuang gan-
dum ke laut.

39 Apabila hari siang, mereka melihat daratan yang tidak dikenali; di
situ ada teluk yang berpantai rata lalu mereka bercadang hendak men-
gandaskan kapal itu ke situ. 40 Mereka memotong tali sauh dan mem-
biarkannya tenggelam di laut. Selepas itu mereka melucutkan tali kemudi
lalu menaikkan layar di haluan supaya angin meniup kapal itu menuju
ke pantai. 41 Kapal itu terlanggar busung pasir lalu terkandas haluannya,
dan tidak dapat bergerak manakala buritannya pecah dipukul gelombang.
42Askar-askar mula berura-ura hendak membunuh semua orang tahanan
supaya tidak seorang pun berenangmelarikan diri.

43 Tetapi ketua tentera itu hendak menyelamatkan Paulus lalu melarang
askar-askarnya berbuat demikian. Dia menyuruh mereka yang tahu ber-
enang terjun dahulu dan berenang ke darat. 44 Yang lain berpegang pada
papan atau pecahan-pecahan kapal. Dengan demikian semuanya selamat
naik ke darat.

28
Paulus di PulauMalta

1 Setelah selesai segalanya, barulah kami mendapat tahu bahawa pulau
itu bernama Malta. 2 Penduduk pulau itu bersikap ramah mesra kepada
kami. Mereka menyalakan api dan menyambut kami sekalian masuk
berlindung daripada hujan dan kesejukan. 3Paulusmemungut ranting dan
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apabila dia meletakkannya di atas api, seekor ular keluar melarikan diri
dari kepanasan lalu memagut tangan Paulus. 4 Apabila penduduk pulau
itumelihat ular tersebut pada tangan Paulus, mereka berkata sama sendiri,
‘Tentu dia ini seorang pembunuh; sungguhpun dia selamat daripada ba-
haya laut, tetapi Dewi Keadilan tidak membiarkan dia hidup.’ 5 Paulus
mengebaskan ular itu ke dalamapi tanpamengalami sebarang kecederaan.
6 Semuanya menantikan kalau-kalau dia naik bengkak atau rebah mati;
tetapi lamamerekamenanti-nanti, tidak jugamerekamelihat apa-apa ben-
canamenimpanya. Sangkaanmereka pun berubah,mengatakan Paulus itu
seorang dewa.

7Di daerah itu ada tanah yang dipunyai oleh Publius, pemerintah pulau
itu. Dia menyambut kami danmelayani kami selama tiga hari dengan budi
bahasa yang baik. 8 Ketika itu bapa Publius terlantar mengidap demam
dan mengalami cirit-birit. Paulus masuk menghampirinya lalu berdoa
sambil meletakkan tangan ke atasnya dan menyembuhkannya. 9 Selepas
itu, beberapa orang yang mengidap penyakit di pulau itu datang berjumpa
Paulus, lalu diamenyembuhkanmereka. 10Merekamenunjukkanpenghar-
gaan yang tinggi kepada kami; dan apabila kami hendak belayar, mereka
membawa pelbagai barang yang berguna ke dalam kapal sebagai bekalan
untuk kami.

Paulus tiba di Rom
11 Tiga bulan kemudian, kami belayar dalam sebuah kapal bernama

Dioskuri yang telah datang dari Iskandaria dan tinggal di pulau itu sepa-
njang musim dingin. 12 Kami singgah di Sirakusa lalu tinggal di sana tiga
hari, 13 kemudian belayar ke kota Regium. Esoknya angin mula bertiup
dari selatan dan lusanya kami sampai ke Putioli. 14Di sana kami bertemu
saudara-saudara seiman lalu menerima ajakan tinggal bersama mereka
selama tujuh hari. Kemudian sampailah kami ke Rom. 15Para pengikut Isa
di Rom mendengar khabar tentang kami lalu datang dari sana sampai ke
Pasar Apius dan Kedai Tiga untuk bertemu dengan kami. Apabila Paulus
melihatmereka, diamengucapkan syukur kepadaAllahdanmenjadi tabah.
16Di RomPaulus dibenarkan tinggal seorang diri, hanyadijaga oleh seorang
askar.

Khutbah Paulus di Rom
17 Tiga hari kemudian, Paulus meminta para pemimpin masyarakat

Yahudi datangberjumpadengannya. Dia berkata kepadamereka, ‘Saudara-
saudara, sungguhpun aku tidak melakukan sebarang kesalahan terhadap
bangsa kita ataumelanggar adat nenekmoyang kita, namun aku ditahan di
Baitulmaqdis lalu diserahkan ke tangan orang Rom. 18Mereka memeriksa
perkaraku dan hendak membebaskanku kerana mereka mendapati aku
tidak melakukan satu kesalahan pun yang patut dihukum mati. 19Apabila
orang Yahudi menentang keputusan itu, terpaksalah aku meminta hendak
mengadu kepada Kaisar; tetapi bukanlah kerana hendak mengajukan apa-
apa dakwaan terhadap bangsa kita. 20 Itulah sebabnya aku meminta
saudara-saudarabertemudanbercakapdenganaku. Akudibelenggubegini
kerana Dia yang diharapkan oleh orang Israel.’

21 Mereka berkata kepada Paulus, ‘Kami belum mendapat surat dari
Yudea tentang saudara. Tiada seorang pun yang datang ke sini menye-
butkan apa-apa kesalahan saudara. 22Tetapi kami inginmendengar penda-
pat saudara, kerana kami tahu orang di serata tempat mencela ajaran yang
saudara anuti.’
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23Merekamenetapkan hari untuk bertemu lagi dengan Paulus. Pada hari
itu lebih ramai lagi yang datang ke tempat dia menumpang itu. Dia men-
erangkan segala-galanya, bersaksi tentang kerajaan Allah dan berusaha
meyakinkan mereka tentang Isa dengan menunjukkan bukti dalam Taurat
Musa dan tulisan para nabi, dari pagi hingga ke malam. 24 Ada yang
percaya akan katanya itu dan ada yang tidak. 25 Mereka pergi dari situ
dengan pendapat yang bercanggah sesama sendiri, setelah Paulus berkata,
‘Benarlah apa yang dikatakan oleh Roh Suci melalui Nabi Yasyaya kepada
nenekmoyang kita,

26 ‘ “Pergilah kepada bangsa ini dan katakan:
‘Kamu akanmendengar
tetapi tidakmengerti;
Kamu terus melihat
tetapi tidakmengetahui.’

27Kerana hati umat ini telah buntu,
mereka pekakkan telinga,
dan pejamkanmata.

Kalau tidak demikian, mereka tentumelihat
denganmata,
mendengar dengan telinga,
danmengerti dengan hati,
lalu berpaling kepada-Ku
dan Akumenyembuhkanmereka. ” ’

28 Paulus berkata, ‘Saudara-saudara, ketahuilah: perkhabaran tentang
penyelamatan yang dikurniakan Allah sekarang telah disampaikan kepada
orang bangsa asing. Merekalah yang akan menerimanya.’ 29 Setelah
Paulus berkata demikian, orang Yahudi meninggalkan tempat itu sambil
bertengkar hebat sesamamereka.

30 Paulus tinggal selama dua tahun di rumah yang disewanya sendiri.
Diamenyambut semuayangmengunjunginya 31danmenyampaikanajaran
tentang kerajaan Allah serta Junjungan Isa al-Masih dengan berani dan
bebas, tiada siapa yangmenghalangnya.
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Rom
1 Daripada Paulus, hamba Isa al-Masih yang dipanggil untuk menjadi

rasul, dan dipilih khas untuk menyebarkan Injil daripada Allah. 2 Injil ini
telah dijanjikan-Nya dahulu melalui nabi-nabi-Nya, sebagaimana tersurat
di dalam Kitab Suci, 3 iaitu tentang Putera-Nya. Sebagai manusia Dia
telah dilahirkan dari keturunan Daud, 4namun dengan Roh Suci, Dia telah
diisytiharkan melalui kuasa yang besar sebagai Putera Allah, iaitu dengan
kebangkitan-Nya daripada kematian. Dialah Isa al-Masih, Junjungan kita.
5 Melalui Isa al-Masih dan demi nama-Nya, kami diberi kasih kurnia dan
jawatan rasul untukmenyerumanusia dari segala suku bangsa supaya taat
dalam iman kepada-Nya. 6Kamu juga termasuk dalamgolongan itu, kerana
Allah telahmemanggilmumenjadi umat Isa al-Masih.

7Aku menulis kepada kamu sekalian di Rom, yang dikasihi oleh Allah dan
dipanggil menjadi orang salih.

Semoga Allah Bapa kita dan Junjungan Isa al-Masih memberimu kasih
kurnia dan kesejahteraan.

Paulus ingin pergi ke Rom
8 Pertama sekali, aku bersyukur kepada Allah Tuhanku melalui Isa al-

Masih kerana kamu sekalian, disebabkan seluruh dunia memperkatakan
imanmu. 9 Allah, yang kusembah sepenuh hati dalam menyebarkan Injil
Putera-Nya, menjadi saksiku bahawa aku sentiasa mengingatimu 10 dalam
doaku, dan memohon semoga dengan izin Allah aku dapat mengun-
jungimu.

11Aku sungguh inginberjumpadengankamuuntukmenyampaikan sesu-
atupemberianrohanibagimenguatkanmu; 12maksudku, supayakita saling
meneguhkan semangat: aku mendapat keteguhan daripada imanmu, dan
kamu daripada imanku. 13Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, aku telah
merancangberkali-kali untukmengunjungimu, namunhinggakini ada saja
aral melintang. Aku ingin agar pelayananku di kalanganmumembuahkan
hasil, seperti di kalangan bangsa-bangsa asing yang lain.

14Akumemikul kewajipan terhadap orang Yunani dan yang bukan orang
Yunani, yangbertamadundanyang tidakbertamadun, yangberpendidikan
dan yang tidak berpendidikan. 15 Inilah sebabnya aku amat ingin dan
bersedia menyebarkan Injil di kalanganmu yang di Rom juga.

16 Aku tidak teragak-agak menyebarkan Injil, kerana ia adalah kuasa
daripada Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang beriman, mula-
mula kepada orang Yahudi kemudian kepada bangsa asing. 17 Kerana di
dalamnya kebenaran Allah dinyatakan dari iman ke iman, sebagaimana
tersurat di dalam Kitab Suci: ‘Orang benar akan hidup dengan iman.’

Murka Allah terhadapmanusia
18 Kemurkaan Allah ternyata dari syurga terhadap segala kefasiqan

dan kedurjanaan yang dilakukan oleh manusia, yang menyembunyikan
kebenaran dengan kedurjanaan, 19 kerana segala yang mungkin diketahui
oleh manusia tentang Allah telah nyata bagi mereka; Allah sendiri telah
menyatakannya kepada mereka. 20 Sejak wujudnya alam semesta, sifat-
sifat Allah yang tidak dapat dilihat denganmata, iaitu kuasa-Nya yang kekal
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dan ketuhanan-Nya, semuanya jelas ternyata serta difahamimelalui segala
ciptaan-Nya. Oleh itu tiada alasan bagi memaafkanmereka.

21 Walaupun mereka telah mengenal Allah, tetapi mereka tidak
memuliakan-Nya dan tidakmemuji-Nya dengan syukur, sebaliknyamereka
memikirkan yang sia-sia dan jiwa mereka yang tolol diliputi kegelapan.
22Mereka mengaku bijaksana, tetapi sebenarnya mereka tolol. 23Mereka
berpaling daripada kemuliaan Allah yang kekal lalu menyembah patung-
patung yang diperbuat seperti bentuk manusia yang fana, burung, haiwan
berkaki empat dan binatang yangmenjalar.

24 Oleh itu Allah membiarkan mereka menurut nafsu melakukan pel-
bagai noda, maka mereka mencemari tubuh sesama sendiri. 25 Mereka
merangkul yang palsu dan berpaling daripada yang benar daripada Allah.
Mereka menyembah makhluk ciptaan dan berpaling daripada Allah Pen-
cipta YangMaha Suci danMaha Tinggi selama-lamanya. Amin.

26 Itulah sebabnya Allahmembiarkanmereka didorong hawa nafsu yang
keji. Kaum wanita mereka pun berpaling daripada yang tabii kepada yang
di luar tabii. 27 Demikian juga kaum lelaki. Mereka berpaling daripada
hubungan tabii denganwanita dandibakar syahwat terhadap sama sejenis.
Lelaki dengan lelaki melakukan perkara yang aib, lalu menerima di dalam
diri mereka hukuman yang setimpal.

28 Oleh sebab mereka enggan mengenal Allah, maka Allah membiarkan
mereka dikuasai fikiran yang hina, sehingga mereka melakukan perkara-
perkara yang tidak wajar. 29Mereka dipenuhi segala kemungkaran, kedur-
janaan, ketamakan dan kecabulan. Mereka diselubungi hasad dengki, pem-
bunuhan, persengketaan, penipuan dan niat durjana. Mereka pengumpat,
penyebarfitnah, 30pembenci Allah, biadab, angkuh, bercakapbesar, pereka
perkara durjana, ingkar kepada ibu bapa, 31 tidak tahumembezakan buruk
dan baik, tidak boleh dipercayai, tidakmengasihi, tidak berhati perut, tidak
mempunyai belas kasihan. 32 Mereka mengetahui hukuman Allah yang
adil, iaitu sesiapa yang melakukan perkara demikian wajar dihukummati.
Namun,merekabukan sahajamelakukannyamalah jugamenyokongorang
lain yangmengamalkannya.

2
HukumanAllah yang adil

1Oleh itu kamu tidak boleh berdalih hai manusia, walau siapapun kamu,
apabila kamu menghakimi orang. Pada waktu kamu hakimi orang lain,
kamu juga menjatuhkan hukuman kepada dirimu sendiri; kerana kamu
yang menghakimi juga melakukan perkara yang sama. 2 Tetapi kita tahu
bahawa hukuman Allah berdasarkan kebenaran dan dijatuhkan ke atas
mereka yang mengamalkan perkara demikian. 3Wahai manusia, apabila
kamumenghakimi orang yangmengamalkan perkara demikian sedangkan
kamusendirimelakukannya juga, adakahkamusangkakamuakan terlepas
daripada hukuman Allah? 4 Atau adakah kamu memperkecil kebaikan,
kemurahan serta kesabaran Allah yang amat besar, dan tidak tahu bahawa
kebaikan Allahmembawamu ke pintu taubat?

5Dengan hati batumu yang tidak bertaubat, kamu mengumpul musibah
kemurkaan Allah yang akanmenimpamu pada hari kemurkaan dan terny-
atanya hukuman Allah yang adil. 6 Allah akan ‘membalas kepada setiap
orang setimpal dengan perbuatannya’. 7 Bagi mereka yang terus berbuat
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baik dengan sabar demi mendapatkan kemuliaan, kehormatan dan keaba-
dian, Dia akan memberikan hidup yang kekal; 8 manakala bagi mereka
yang mementingkan diri dan tidak taat akan kebenaran tetapi menjun-
jung kedurjanaan, maka kemarahan dan kemurkaan Allah akan menimpa
mereka. 9 Kesusahan dan kesengsaraan akan menimpa diri setiap orang
yangmelakukan kedurjanaan: mula-mula kepada orang Yahudi, kemudian
kepada orang bukan bani Israel juga; 10 tetapi kemuliaan, kehormatan dan
kesejahteraan akan dicurahkan kepada setiap orang yang berbuat baik:
mula-mula orang Yahudi, kemudian bangsa asing juga. 11 Allah tidak
menghakimi berat sebelah.

12 Sekalian yang telah melakukan dosa tanpa mengenal hukum Taurat
akan binasa tanpa hukum Taurat. Sekalian yang melakukan dosa sedan-
gkan mereka mengenal hukum Taurat akan dihakimi menurut hukum
Taurat. 13 Ini kerana orang yang benar di sisi Allah bukanlah mereka yang
mendengar hukum Taurat, tetapi mereka yang mengamalkan ajarannya.
14Apabila orang bukan bani Israel, yang tidak mempunyai hukum Taurat,
secara tabii melakukan perkara-perkara yang terkandung di dalam hukum
Taurat, makamereka ini adalah hukumbagi diri mereka sendiri. 15Hukum
itu tersurat di hati mereka dan hati nurani mereka juga naik saksi. Fikiran
mereka menuduh atau membela mereka, 16 pada hari Allah menghakimi
segala rahsiamanusiamelalui Isaal-Masih,menurut Injil yangkuberitakan.

Orang Yahudi dan TauratMusa
17Kamumemanggil dirimuorangYahudi, danbergantungkepadahukum

Taurat sertaberbanggakeranahubunganmudenganAllah. 18Kamumenge-
tahui kehendak-Nya, dan menyokong segala yang baik, kerana kamu telah
diajarkan hukum Taurat. 19Kamu yakin bahawa kamulah yangmemimpin
orang buta, yang menerangi orang dalam kegelapan, 20 yang mengajar
orang bodoh, yang mengasuh anak kecil, kerana kamu mempunyai garis-
garis ilmu dan kebenaran dalam hukumTaurat. 21Dengan demikian, kamu
yang mengajar orang lain, tidakkah kamu mengajar diri sendiri? Kamu
yang berkhutbahmelarang orangmencuri, adakah kamu sendiri mencuri?
22 Kamu yang berkata, ‘Jangan berzina,’ adakah kamu melakukan zina?
Kamu yang membenci berhala, adakah kamu merompak tempat ibadat?
23 Kamu yang berbangga dengan hukum Taurat, adakah kamu menghina
Allah dengan melanggar hukum itu? 24 ‘Nama Allah dikufuri di kalangan
orang bukan bani Israel akibat perbuatanmu’ – demikianlah yang telah
tersurat.

25 Persunatan memang bermanfaat jika kamu taat akan hukum Taurat;
tetapi sekiranya kamu melanggar hukum Taurat, batallah persunatan itu.
26 Oleh yang demikian, jika seorang yang tidak bersunat mengamalkan
perkara-perkara yang baik dalam hukum Taurat, tidakkah dia dikira se-
bagai telah bersunat? 27 Jika orang tidak bersunat mematuhi hukum Tau-
rat, tidakkah dia menghakimi kamu kerana walaupun kamu mempunyai
hukum bertulis dan persunatan namun kamumelanggar hukum itu?

28 Seseorang dikira Yahudi bukanlah berasaskan keadaan lahiriah; dan
persunatan bukanlah bergantung pada keadaan jasmani. 29 Seseorang
dikira orang Yahudi berasaskan keadaan batiniah; dan persunatan adalah
di hati dan bersifat rohani bukan mengikut hukum yang tersurat dalam
Taurat. Orang sedemikianmendapat pujianbukandaripadamanusia tetapi
daripada Allah.
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3
Kesetiaan Allah

1 Oleh itu apakah kelebihan seorang Yahudi, dan apakah manfaat per-
sunatan? 2Sungguh banyak dalam segala hal! Terutamanya kerana Firman
Allah dipercayakan kepadamereka.

3 Jika sesetengahmereka tidakberiman, adakah inimenjadikankesetiaan
Allah tidak berkesan? 4 Sama sekali tidak! Allah tetap benar biarpun setiap
manusia itu pembohong. Sebagaimana tersurat:

‘Supaya Engkau didapati benar dalam
kata-kata-Mu,

dan akanmenang apabila
Engkau dihakimi.’

5 Tetapi jika kemungkaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apa yang
harus kita katakan? AdakahAllah tidak adilmenimpakan kemurkaan-Nya?
(Aku bercakap sebagai seorang manusia.) 6 Sama sekali tidak! Kerana jika
demikian, bagaimana Allah dapat menghakimi dunia! 7 Jika kebenaran
Allahbertambahkeranaakumendustai kemuliaan-Nya,mengapaaku tetap
dihakimi sebagai orang berdosa? 8 Dan mengapa tidak dikatakan, ‘Mari
kita berbuat jahat supaya hasilnya baik.’ Demikian orang memfitnahkan
kita berkata dan sesetengahnya menegaskan bahawa kita berkata begitu.
Hukuman atas mereka itu memang wajar.

Semuamanusia berdosa
9 Jadi bagaimana? Adakah kita lebih baik daripada mereka? Tidak

sekali-kali. Kerana dahulu kita telah mengatakan bahawa baik orang
Yahudi mahupun bukan Yahudi semuanya berada di bawah kuasa dosa.
10 Sebagaimana tersurat:

‘Tiada yang benar,
seorang pun tidak.

11Tiada yangmengerti,
tiada yangmencari Allah.

12 Semua telahmenyeleweng
semuanya tidak berguna;

Tiada yang berbuat baik,
seorang pun tidak.

13Kerongkongmereka seperti
kubur terbuka;
tipu dayamengalir
dari lidahmereka;
dan fitnah seperti bisa ular tersembur
dari bibir mereka.

14Mulut mereka penuh sumpah seranah
dan kepahitan.

15Kaki mereka cepat menumpahkan darah.
16Kemusnahan dan kesengsaraan

mereka timbulkanmerata-rata,
17 sedangkan jalan damai

tidakmereka kenal.
18Rasa takut terhadap Allah

tiada di jiwamereka.’
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19 Kita tahu bahawa segala yang tersurat di dalam Taurat adalah bagi
merekayanghidupdi bawahTaurat. Oleh itu tiada siapapundapat berdalih
dan seluruh umat manusia akan dihakimi oleh Allah. 20 Oleh itu tiada
siapapun akan diperakui benar di sisi Allah kerana mengamalkan hukum
Taurat. Sebaliknya hukum Taurat hanya menyedarkan manusia bahawa
mereka berdosa.

Manusia diperbenar kerana iman
21 Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah diny-

atakan. Hukum Taurat dan para nabi telah memberikan kesaksian tentang
hal itu. 22 Kebenaran Allah hanya melalui iman kepada Isa al-Masih.
Hal ini berlaku kepada semua orang tanpa membezakan sesiapapun.
23 Kerana semua manusia berdosa dan tidak dapat mencapai kemuliaan
Allah. 24Namun, dengan kasih kurnia Allah yang dikurniakan-Nya dengan
rela, manusia dapat diperbenar melalui penebusan yang terdapat dalam
Isa al-Masih. 25Allah menjadikan Isa al-Masih korban pendamaian supaya
dengan kematian Isa, dosa orang yang beriman kepada-Nya diampunkan.
Allah berbuat demikian untuk memperlihatkan keadilan-Nya kerana pada
masa silam, Allah bersabar terhadap dosa manusia dan tidak menghukum
mereka. 26Tetapi sekarangDia bertindak terhadap dosa untukmenyatakan
kebenaran-Nya. Allah menunjukkan bahawa Dia benar danmemperbenar
semuamereka yang beriman kepada Isa.

27 Dengan demikian, apakah yang dapat dibanggakan? Tidak ada sama
sekali! Adakahmelalui ketaatan akan hukum Taurat? Tidak, tetapi melalui
iman. 28Kerana kami yakin bahawamanusia diperbenar atas iman kepada
Isa al-Masih, bukan kerana dia mengamalkan apa yang diwajibkan oleh
hukum Taurat. 29 Atau adakah Allah itu Tuhan orang Yahudi sahaja?
Pasti tidak. Dia Tuhan bangsa-bangsa lain juga. 30 Allah itu Esa. Dia
memperbenar orang yang bersunat melalui iman mereka. Demikian juga
Diamemperbenarorangyang tidakbersunatmelalui imanmereka. 31Maka
adakahkitamemansuhkanhukumTaurat dengan iman? Sama sekali tidak!
Malah kita menegakkan Taurat.

4
Ibrahim diperbenarmelalui iman

1Oleh demikian, apakah yang akan kita katakan tentang Ibrahim, nenek
moyang jasmaniah kita? 2 Jika Ibrahim telah diperbenar kerana kerja
amalnya dapatlah dia berbangga tetapi bukan di sisi Allah. 3Apakah yang
tersurat di dalam Kitab Suci? ‘Ibrahim beriman kepada Allah, dan oleh itu
dia diiktiraf sebagai seorang yang benar.’

4 Bagi seseorang yang membuat kerja, gajinya tidak dikira sebagai
anugerah tetapi sebagai haknya. 5 Sebaliknya, bagi seseorang yang tidak
membuat kerja amal tetapi percaya kepada Allah yang telahmemperbenar
orang yang mungkar, imannya diterima sebagai kebenaran. 6Demikianlah
Daud berkata tentang berkat ke atas orang yang diperbenar Allah tanpa
mengira kerja amalnya. Kata Daud:

7 ‘Diberkatilah orang yang kemungkarannya diampunkan dan
dosanya dihapuskan.

8Diberkatilah orang yang dosanya
tidak diperhitungkan Tuhan.’
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9Makaadakahberkat ini untukorangyangbersunat, atauuntukorangyang
tidak bersunat juga? Kerana kita berkata, ‘Iman Ibrahim telah diterima
sebagai kebenaran.’ 10 Jadi, bagaimana iman itu diterima? Semasa dia
sudahbersunat, atau sebelumbersunat? Bukan semasadia sudahbersunat,
tetapi ketika dia belum bersunat; 11 lalu dia menerima tanda persunatan,
materai kebenaranyangdidapatinyamelalui iman semasadiamasihbelum
bersunat. Dengan demikian, dia menjadi bapa kepada semua orang yang
beriman tanpabersunat, supayamerekaditerimasebagai orangyangbenar
12 dan dia juga menjadi bapa kepada orang bersunat yang bukan sahaja
bersunat tetapi juga mengikut jejak langkah moyang bangsa kita, Ibrahim
yang beriman sebelum dia bersunat.

13Kerana janji kepada Ibrahim dan keturunannya bahawa mereka akan
menjadi waris dunia ini bukanlah melalui hukum Taurat tetapi melalui
kebenaran yang diperoleh dengan iman. 14Kerana jika orang yang menga-
malkanhukumTauratmenjadiwaris,maka iman tidakbernilai dan janji itu
mansuh. 15 Kerana hukum Taurat membawa kemurkaan Allah dan tanpa
hukum Taurat, tiadalah kemungkaran.

16Oleh demikian janji itu melalui iman, supaya datangnya melalui kasih
kurnia dan dapat dipastikan bagi semua keturunan Ibrahim; bukan hanya
yang mengamalkan hukum Taurat tetapi juga yang mempunyai iman
Ibrahim, bapa kepada kita semua. 17 Sebagaimana tersurat di dalam kitab
suci, ‘Aku telah menjadikanmu bapa kepada beberapa banyak bangsa.’
Ibrahimbapakita di sisi Allah. DiaberimankepadaAllahyangmemberikan
nyawa kepada yangmati danmenyeru yang tidak wujudmenjadi wujud.

18Meski bagaikan tiada harapan, Ibrahim berharap dan beriman, maka
dia menjadi bapa kepada beberapa banyak bangsa, sebagaimana telah
dikatakan kepadanya, ‘Demikian jugalah keturunanmu kelak.’ 19 Tanpa
terjejas imannya, dia menghadapi kenyataan bahawa tubuhnya samalah
seperti sudah mati – kerana dia sudah berusia kira-kira seratus tahun
– dan rahim Sarah juga sudah mati. 20 Namun, Ibrahim tidak digugat
kesangsian terhadap janjiAllah, tetapi telahditeguhkan lagidalamimannya
lalu memuliakan Allah. 21 Dia yakin sepenuhnya bahawa Allah berkuasa
melakukan apa yang telah dijanjikan-Nya. 22Maka ‘dengan imannya itu dia
telah diterima sebagai orang yang benar.’ 23Kata-kata ‘dengan imannya itu
dia telah diterima sebagai orang yang benar’ telah tersurat bukanuntuknya
sahaja, 24 tetapi juga untuk kita: Allah akan menerima kita sebagai orang
yang benar, kita yang beriman terhadap Dia yang telah membangkitkan
Junjungan Isa daripada kematian. 25Dia telah diserahkan kepada kematian
kerana dosa kita dan dibangkitkan semula kepada kehidupan untuk pem-
benaran kita.

5
Damai dan sukacita

1 Oleh demikian, kerana kita telah diperbenar melalui iman, kita telah
berdamai dengan Allah melalui Junjungan kita Isa al-Masih. 2Melalui-Nya
kita telahmencapai dengan iman kasih kurnia yangmeliputi kita sekarang.
Dan kita bersukacita dengan harapan akan kemuliaan Allah. 3 Bukan itu
sahaja, tetapi kita juga bersukacita dengan penderitaan kita, kerana kita
tahu bahawa penderitaan membina ketabahan. 4 Ketabahan membina
budi pekerti; dan budi pekerti membina harapan. 5 Dan harapan tidak
mengecewakan kita, kerana Allah telah mencurahkan kasih-Nya ke dalam
hati kita melalui Roh Suci, yang telah dikurniakan-Nya kepada kita.
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6Lihatlah, tepat padamasanya, ketika kita masih tidak berdaya, al-Masih
telah mati untuk orang yang fasiq. 7 Jarang sekali seseorang mahu mati
untuk orang yang benar, meski untuk orang yang baik mungkin ada yang
sanggupmati. 8TetapiAllah telahmenunjukkankasih-Nya sendiri terhadap
kita dengandemikian: Ketika kitamasih berdosa, al-Masih telahmati untuk
kita.

9 Oleh sebab sekarang kita telah diperbenar dengan darah-Nya, lebih-
lebih lagilah kita akan diselamatkan daripada kemurkaan Allah melalui-
Nya. 10Kerana jika semasa kita seteru Tuhankita telah didamaikandengan-
Nya melalui kematian Putera-Nya, lebih-lebih lagilah, setelah didamaikan,
kita akan diselamatkan melalui kehidupan-Nya! 11Bukan ini sahaja, tetapi
kita juga bersukacita dalam Allah melalui Junjungan kita Isa al-Masih yang
melalui-Nya kita telahmenerima pendamaian.

Mati kerana Adam, hidup kerana al-Masih
12Oleh itu, sebagaimanadosamemasuki dunia inimelalui seorangmanu-

sia, dan dengan demikian kematian menimpa semua manusia, kerana
semuanya berdosa. 13 Kerana sebelum hukum diberikan, dosa sudah ada
di dunia. Tetapi dosa tidak diperhitungkan apabila hukum tidak ada.
14Namun demikian, kematian telah bertakhta dari zaman Adam hinggalah
zamanMusa, danmerajai semua orang termasuklah yang tidakmelakukan
pelanggaran sebagaimana yang telah dilakukan oleh Adam, yang meru-
pakan gambaran Dia yang akan datang.

15 Tetapi pemberian tidaklah seperti pelanggaran. Kerana jika ramai
manusia mati akibat pelanggaran seorang manusia, lebih-lebih lagilah
kasih kurnia Allah dan pemberian melalui kasih kurnia seorang manu-
sia, Isa al-Masih, melimpahi manusia yang banyak! 16 Demikian juga,
pemberian Allah tidaklah seperti dosa seseorang manusia: Penghakiman
datang selepas satu dosa dan membawa hukuman, tetapi pemberian itu
datang selepas beberapa banyak pelanggaran yang membawa pembe-
naran. 17 Kerana jika dengan dosa seorang manusia, kematian telah
bertakhta melalui seorang manusia itu, maka lebih-lebih lagilah orang
yang menerima peruntukan kasih kurnia dan pemberian kebenaran Allah
yang melimpah-limpah akan bertakhta dalam kehidupan melalui seorang
manusia, Isa al-Masih.

18Olehdemikian, sebagaimana satupelanggaran itumembawahukuman
bagi semua manusia, maka satu perbuatan yang benar membawa pembe-
naran yang memberikan kehidupan bagi semua manusia. 19 Kerana seba-
gaimana melalui pelanggaran oleh seorang manusia, ramai telah menjadi
berdosa, makamelalui ketaatan seorangManusia, ramai akan diperbenar.

20Hukum Taurat telah diadakan supaya pelanggaran bertambah. Tetapi
dengan bertambahnya dosa, semakin bertambahlah kasih kurnia. 21Oleh
itu, sebagaimana dosa telah bertakhta dalam kematian, maka kasih kurnia
akan bertakhta melalui kebenaran untuk membawakan kehidupan kekal
melalui Isa al-Masih, Junjungan kita.

6
Mati kepada dosa, hidup dalam al-Masih

1 Oleh yang demikian, apa akan kita katakan? Patutkah kita terus
melakukan dosa supaya kasih kurnia bertambah 2 Sama sekali tidak! Kita
telahmati kepada dosa; betapamungkin kita terus hidup dalamnya? 3Atau
tidakkah kamu tahu bahawa semua kita yang diimadkan dalam al-Masih
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telah diimadkan ke dalam kematian-Nya? 4Melalui pengimadan itu, kita
dikuburkan dengan al-Masih dan ikut mati bersama-Nya. Demikian juga,
sebagaimana al-Masih dibangkitkan daripada kematianmelalui kemuliaan
Allah Bapa, kita juga dapat menikmati kehidupan yang baru.

5 Jika kita telah disatukan dengan al-Masih kerana kita turut mati
bersama-Nya, maka tentulah kita akan disatukan juga dengan-Nya dalam
kebangkitan semula-Nya. 6Kerana kita tahu bahawa diri kita yang dahulu
telah disalib bersama-Nya supaya tubuh dosa itu dapat dihapuskan, dan
kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. 7Kerana sesiapa yang telah mati, dia
dibebaskan daripada dosa.

8 Jika kita telah mati bersama al-Masih, kita percaya bahawa kita akan
hidup dengan-Nya juga. 9 Kerana kita tahu bahawa oleh sebab al-Masih
telah dibangkitkan daripada kematian, Dia tidak mungkin mati lagi; kema-
tian tidak berkuasa atas-Nya lagi. 10Dengan kematian-Nya, Dia telah mati
kepada dosa sekali untuk selama-lamanya; tetapi dengan kehidupan-Nya,
Dia hidup kepada Allah.

11Demikian juga, anggaplah dirimu telah mati kepada dosa tetapi hidup
kepada Allah dalam al-Masih Isa. 12Oleh itu jangan biarkan dosa bertakhta
dalam tubuhmu yang fana sehingga kamu menurut kemahuannya yang
durjana. 13 Janganlah persembahkan bahagian-bahagian tubuhmu kepada
dosa, sebagai alat-alat kedurjanaan; sebaliknya persembahkanlah dirimu
kepada Allah, sebagai orang yang telah dibawa daripada kematian kepada
kehidupan; dan persembahkan bahagian-bahagian tubuhmu kepada-Nya
sebagai alat-alat kebenaran. 14 Kerana dosa tidak akan menjadi tuanmu,
disebabkan kamu bukan di bawah hukum, tetapi di bawah kasih kurnia.

Abdi kepada kebenaran
15 Jadi bagaimana? Patutkah kita melakukan dosa kerana kita bukan di

bawahhukum tetapi di bawahkasih kurnia? Sama sekali tidak! 16Tidakkah
kamu tahu bahawa jika kamu mempersembahkan dirimu kepada seseo-
rang dan mentaatinya sebagai hamba, maka kamumenjadi hamba kepada
orang yang kamu taati – sama ada kamu hamba kepada dosa, yang mem-
bawa kepada kematian, atau kamu hamba kepada ketaatan, yang mem-
bawa kepada kebenaran. 17 Tetapi bersyukurlah kepada Allah! Dahulu
kamu diperhamba oleh dosa, tetapi kini kamu telah taat sepenuh hati
akan bentuk ajaran yang telah diamanahkan kepadamu. 18 Kamu telah
dibebaskan daripada dosa danmenjadi hamba kepada kebenaran.

19 Aku menyampaikan perkara ini melalui istilah kehidupan manusia
kerana kamu lemah dalam diri tabiimu. Sebagaimana dahulu kamu telah
mempersembahkan bahagian-bahagian tubuhmu sebagai hamba kepada
kekejian dan kedurjanaan yang sentiasa meningkat, maka sekarang kamu
hendaklah mempersembahkan dirimu sebagai hamba kepada kebenaran
yang membawa kepada kesucian. 20 Sewaktu kamu diperhambakan dosa
dahulu, kamu tidaklah dikuasai oleh kawalan kebenaran. 21Tetapi apakah
manfaat yang kamu dapati daripada perkara-perkara yang kini membu-
atmu berasa malu? Perkara-perkara itu membawa kematian. 22Kini kamu
telah dibebaskan daripada dosa dan menjadi hamba Allah, manfaat yang
kamu dapati membawa kepada kesucian, dan hasilnya ialah kehidupan
kekal. 23 Kerana ganjaran dosa ialah kematian tetapi kurnia Allah ialah
kehidupan kekal dalam al-Masih Isa, Junjungan kita.
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7
Suatu contoh perkahwinan

1 Tidakkah kamu tahu, saudara-saudaraku – kerana aku sedang berkata-
kata kepada orang yang mengetahui hukum Taurat – bahawa hukum itu
berkuasakeatas seseoranghanyaselagidiamasihhidup? 2Misalnya,menu-
rut hukum, seorang perempuan yang berkahwin terikat kepada suaminya
hanya selagi suaminya itu masih hidup, tetapi jika suaminya mati, perem-
puan itu dibebaskan daripada hukum perkahwinan. 3 Oleh itu, jika dia
berkahwin dengan lelaki lain ketika suaminya masih hidup, perempuan
itu dipanggil penzina. Tetapi jika suaminya mati, perempuan itu bebas
daripada hukum tersebut dan bukanlah penzina sekiranya dia berkahwin
dengan lelaki lain.

4Oleh itu saudara-saudaraku, kamu juga telahmati kepadahukumTaurat
melalui tubuh al-Masih, supaya kamu menjadi milik kepada yang lain,
iaitu kepada Dia yang telah dibangkitkan daripada kematian, dan dengan
demikian kita dapat menghasilkan buah kepada Allah. 5 Kerana dahulu
ketika kita dikawal oleh sifat tabii yang berdosa, hawa nafsu berdosa yang
ditimbulkan oleh hukum telah bekerja dalam tubuh kita, sehingga kita
menghasilkan buah untuk kematian. 6 Tetapi sekarang, kita telah mati
kepada apa yang membelenggu kita dahulu, maka kita telah dibebaskan
daripada hukum untuk berkhidmat dalam cara baru Roh, tidak lagi dalam
cara lama yang berasaskan peraturan bersurat.

Menentang dosa
7 Jadi, apakah yang akan kita katakan? Adakah hukum itu dosa? Sama

sekali tidak! Memang aku tidak mungkin tahu apa itu dosa kecuali melalui
hukum. Kerana aku tidak mungkin tahu apa sebenarnya keinginan jahat
jika hukum tidak mengatakan, ‘Jangan ingini milik orang’. 8 Tetapi dosa
telah merebut peluang yang diberikan oleh perintah itu lalu menimbulkan
dalam diriku segala jenis keinginan jahat. Kerana tanpa hukum, dosa tidak
wujud. 9 Satu masa dahulu, aku hidup tanpa hukum; tetapi apabila datang
perintah itu, hiduplah dosa dan matilah aku. 10 Aku mendapati bahawa
perintah yang dimaksudkan membawa kehidupan itu telah membawa ke-
matian. 11Keranadosa telahmerebut peluang yangdiberikanolehperintah
itu lalu memperdayaku, dan melalui perintah itu telah menjerumuskanku
kedalamkematian. 12 Jadi, hukumitu suci, danperintah itu suci, benar serta
baik.

13 Maka adakah sesuatu yang baik itu menjadi kematian kepadaku?
Sama sekali tidak! Tetapi, supaya dosa dikenal sebagai dosa, dosa telah
menimbulkan kematian dalam diriku melalui sesuatu yang baik; dengan
demikian, melalui perintah itu, dosa dapat menjadi dosa sepenuhnya.

14 Kita tahu bahawa hukum bersifat rohani; tetapi aku tidak bersifat
rohani, aku telah dijual sebagai hamba kepada dosa. 15Aku tidak mengerti
apa yang kulakukan. Apa yang kuhendaki, tidak kulakukan, sebaliknya aku
melakukan apa yang kubenci. 16 Dan jika aku melakukan apa yang tidak
mahu kulakukan, aku setuju bahawa hukum itu baik. 17Nyatalah bahawa
bukanakuyangmelakukannya, tetapi dosayanghidupdalamdiriku. 18Aku
tahu bahawa tidak ada sesuatu yang baik hidup dalam diriku, iaitu dalam
sifat tabiiku yang berdosa. Kerana aku hendak melakukan apa yang baik,
tetapi aku tidak mampu melaksanakannya. 19 Kerana yang kulakukan
bukanlah kebaikan yang hendak kulakukan; tidak, kejahatan yang tidak
hendak kulakukan – itulah yang kulakukan terus-menerus. 20 Jika aku
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melakukan sesuatu yang tidak ingin kulakukan, bukanlah lagi aku yang
melakukannya tetapi dosa yang hidup dalam dirikulah yangmelakukan.

21 Oleh itu aku mendapati hukum ini berlangsung; apabila aku hendak
melakukan kebaikan, kejahatan bertapak di sisiku. 22Kerana dalam jiwaku
aku suka akan hukum Allah 23 tetapi aku melihat hukum lain bertindak
dalam anggota-anggota tubuhku, memerangi hukum jiwaku danmembuat
aku terpenjara dalam hukum dosa yang bertindak dalam anggota-anggota
tubuhku. 24Alangkahsengsaranyaaku! Siapayangakanmenyelamatkanku
daripada tubuh kematian ini? 25 Syukur kepada Allah melalui Isa al-Masih,
Junjungan kita!
Oleh itu, dalam jiwaku aku mengabdi kepada hukum Allah, tetapi dalam

sifat tabii yang berdosa akumengabdi kepada hukum dosa.

8
Kehidupanmelalui Roh

1 Dengan demikian, sekarang tidak ada hukuman bagi orang yang ada
dalam al-Masih Isa.

2 Kerana melalui al-Masih Isa hukum Roh kehidupan telah membe-
baskanku daripada hukum dosa dan kematian. 3 Apa yang tidak da-
pat dilakukan oleh Taurat kerana lemahnya tabii manusia, telah di-
lakukan oleh Allah denganmenghantar Putera-Nya dalam bentukmanusia
berdosa untukmenjadi persembahanmenebus dosa. Dengan demikianDia
menghukum dosa dalam diri manusia berdosa. 4 Allah berbuat demikian
supaya kita dapat menunaikan kehendak-kehendak hukum dalam diri kita
dengan sepenuhnya, mengikut kehendak Roh dan bukan mengikut kehen-
dak sifat tabii.

5 Bagi orang yang hidup menurut sifat tabii yang berdosa, jiwanya ter-
tumpu kepada apa yang diingini oleh sifat tabii itu; tetapi bagi orang
yang hidup menurut Roh, jiwanya tertumpu kepada apa yang diingini
oleh Roh. 6 Fikiran yang dikuasai oleh sifat tabii yang berdosa, adalah
kematian. Tetapi fikiran yang dikuasai oleh Roh, adalah kehidupan dan
kesejahteraan. 7 Fikiran sifat tabii yang berdosa memusuhi Allah kerana
fikirandemikian tidak tundukkepadahukumAllahdan tidakdapatberbuat
demikian 8Orang yang dikawal oleh sifat tabii yang berdosa tidak berupaya
mendapat keredaan Allah.

9 Tetapi kamu dikawal bukan oleh sifat tabii yang berdosa tetapi oleh
Roh, jika Roh Allah hidup dalam dirimu. Dan jika seseorang tidak ada
Roh al-Masih, dia bukanlah milik al-Masih. 10 Sebaliknya jika al-Masih ada
dalam dirimu, tubuhmu mati kerana dosa, namun rohmu hidup kerana
kebenaran. 11 Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Isa daripada
kematian hidup dalam dirimu, maka Dia yang telah membangkitkan Isa
al-Masih daripada kematian akan juga memberikan kehidupan kepada
tubuhmu yang fanamelalui Roh-Nya, yang hidup dalam dirimu.

12Dengandemikian, saudara-saudaraku, kita ada kewajipan tetapi bukan
terhadap sifat tabii yang berdosa dan hidup menurut sifat tabii itu.
13 Kerana jika kamu hidup menurut sifat tabii yang berdosa, kamu akan
mati; tetapi jika dengan Roh itu kamu mematikan perbuatan-perbuatan
salah tubuhmu, kamu akan hidup, 14 kerana orang yang dipimpin oleh
Roh Allah adalah anak-anak Allah. 15 Kerana kamu bukanlah menerima
Roh yangmenyebabkan kamu diperhamba lagi oleh ketakutan, tetapi telah
menerima Roh yang menjadikanmu anak Allah. Dan dengannya kita
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berseru, ‘Abba, Bapa.’ 16 Roh itu sendiri memberikan kesaksian dengan
roh kita bahawa kita anak Allah. 17 Jika kita anak, maka kita waris-waris
Allah, waris bersama dengan al-Masih, jika kita benar-benar berkongsi
penderitaan-Nya supaya dapat berkongsi kemuliaan-Nya kelak.

Kemuliaan akan datang
18 Aku menganggap bahawa penderitaan kita sekarang terlalu kecil un-

tuk dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita.
19 Seluruh ciptaan menanti-nantikan saatnya Allah menyerlahkan anak-
anak-Nya. 20Kerana seluruh ciptaan telah ditundukkan dalam kebuntuan,
bukan dengan pilihannya sendiri, tetapi dengan kehendak Dia yang telah
menundukkannya, dengan harapan 21 bahawa ciptaan itu sendiri akan
dibebaskan daripada belenggu kemusnahan dan dibawa ke dalam kebe-
basan penuh kemuliaan anak-anak Allah.

22 Kita tahu bahawa sampai ke saat ini seluruh ciptaan mengerang
bagaikan sakit melahirkan anak. 23 Lebih daripada itu, kita sendiri yang
mendapat buah pertama Roh Allah, turut mengerang dalam batin sam-
bil menanti-nantikan pengangkatan sebagai anak Allah, iaitu penebusan
tubuh kita. 24Melalui harapan ini, kita telah diselamatkan. Tetapi harapan
yang dilihat bukanlah harapan. Siapa yangmengharapkan apa yang sudah
ada padanya? 25 Sebaliknya, jika kita mengharapkan apa yang belum ada
pada kita, maka kita menantikannya dengan sabar.

26 Demikian jugalah, Roh menolong kita dalam kelemahan kita. Kita
tidak tahu apa yang patut kita doakan, tetapi Roh itu sendiri berdoa syafaat
untuk kita dengan rintihan yang tidak dapat disampaikan melalui kata-
kata. 27DanDia yangmenyoroti hati kita tahu akan fikiran Roh, kerana Roh
berdoa syafaat bagi pihak orang yang salih menurut kehendak Allah.

Lebih daripada penakluk
28Dan kita tahu bahawa dalam semua hal Allah bekerja untuk kebaikan

orang yang mengasihi-Nya, yang telah dipanggil menurut kehendak-Nya.
29 Kerana dari mulanya dahulu Allah telah menentukan mereka yang
dipilih-Nya supaya menjadi selaras dengan rupa Putera-Nya, Isa al-Masih,
maka Putera itu merupakan yang sulung di antara saudara-saudara yang
ramai. 30Dan orang yang ditentukan Allah dari mulanya dahulu dipanggil-
Nya; orang yang dipanggil-Nya itu diperbenar-Nya; orang yang diperbenar-
Nya itu dipermuliakan-Nya pula.

31 Jadi, apakah yang akan kita katakan sebagai sambutan kepada hal ini?
JikaAllahmemihakkepadakita, siapadapatmelawankita? 32Diayang tidak
mengecualikan Putera-Nya sendiri, tetapi menyerahkan-Nya untuk kita
semua – tentulah Dia, bersama Putera-Nya itu, akan memberikan segala-
galanya kepada kita dengan rela! 33 Siapa yang akan mendakwa orang
pilihan Allah? Allah yang memperbenar. 34 Siapakah yang dapat memper-
salahkan kita? Al-Masih Isa, yang telah mati, bahkan lebih daripada itu,
yang telah dibangkitkan, berada di sebelah kanan Allah dan juga berdoa
syafaat bagi pihak kita. 35Siapa yang akanmemisahkan kita daripada kasih
al-Masih? Kekacauan atau kesusahan atau penganiayaan atau kebuluran
atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? 36 Sebagaimana tersurat
dalam Kitab Suci:

‘Kerana-Mu kamimenghadapi maut sepanjang hari;
Kami dianggap sebagai domba untuk disembelih.’
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37 Tidak! dalam semua hal ini kita lebih daripada para penakluk melalui
Dia yang mengasihi kita. 38Kerana aku yakin bahawa kematian mahupun
kehidupan, para malaikat mahupun para penguasa, masa kini mahupun
masa depan, baik kuasa apapun, 39 ketinggian mahupun kedalaman, baik
apapunyang laindalamseluruh ciptaan, tidakakandapatmemisahkankita
daripada kasih Allah yang di dalam al-Masih Isa, Junjungan kita.

9
Pilihan Allah yang utama

1 Aku berkata benar dalam al-Masih. Aku tidak berdusta, hati nuraniku
mengesahkannya dalam Roh Suci. 2Aku teramat sedih dan gundah dalam
hatiku. 3 Kerana aku rela terkutuk dan terpisah daripada al-Masih untuk
kepentingan saudara-saudara sebangsaku. 4Mereka itu orang Israel. Untuk
mereka pengangkatan sebagai anak Allah; untuk mereka kemuliaan ilahi;
perjanjian-perjanjian; penerimaan hukum, ibadat di rumah ibadat, dan
janji-janji. 5 Mereka adalah keturunan nenek moyang yang termasyhur.
Bahkan dari antaramereka jugalah al-Masih lahir sebagai manusia. Dialah
yang terutamadari segala sesuatu. TerpujilahAllah selama-lamanya. Amin.

6 Ini tidaklah bererti Firman Allah telah gagal. Kerana bukan semua
keturunan Israel itu diterima sebagai Israel. 7 Juga bukan semua ketu-
runan Ibrahim diterima sebagai anak-anak Ibrahim. Sebaliknya, ‘Melalui
Ishak anak-anakmu akan diperhitungkan.’ 8 Ini bererti, anak-anak Allah
bukanlah keturunan tabii Ibrahim tetapi anak-anak janji Allah. 9 Kerana
demikianlah kata-kata janji itu: ‘Pada masa yang ditetapkan Aku akan
kembali, dan Sarah akanmendapat seorang anak lelaki.’

10 Bukan itu sahaja, malah kedua-dua anak lelaki Ribkah mempunyai
bapa yang sama, iaitu Ishak, bapa kita. 11Namun, sebelum anak kembar itu
dilahirkan dan sempat berbuat baik atau jahat – untukmenegakkan kehen-
dak Allah dalam pemilihan: 12 bukan dengan kerja amal tetapi dengan Dia
yang memanggil – Ribkah telah diberitahu: ‘Yang tua akan melayan yang
muda.’ 13Sebagaimana tersurat di dalam kitab suci: ‘Yakub Kukasihi, tetapi
Esau Kubenci.’

14 Jadi, apa yang akan kita katakan? Adakah Allah tidak adil? Sama sekali
tidak!

15Kerana Dia telah berkata kepadaMusa,

‘Aku akan kasihani sesiapa yang Kukasihani.
Dan Aku akan berbelas kasihan kepada
sesiapa yang Kubelaskasihi.’

16 Oleh itu hal demikian bergantung bukan kepada keinginan atau usaha
manusia tetapi kepada belas kasihan Allah. 17 Kerana kitab suci berkata
kepada Firaun: Aku telah mengangkatmu untuk tujuan ini, iaitu menun-
jukkan kekuasaan-Kumelaluimu dan supaya nama-Ku termasyhur di selu-
ruh bumi. 18 Dengan demikian Allah mengasihani sesiapa yang hendak
dikasihani-Nya, dan mengeraskan hati sesiapa yang hendak dikeraskan-
Nya hati.

19 Seorang daripadamu akan berkata kepadaku, ‘Kalau begitu, mengapa
masih menyalahkan kita? Kerana siapa yang dapat menentang kehendak-
Nya?’ 20 Tetapi siapakah engkau, hai manusia, maka engkau menghujahi
Allah? ‘Adakah ciptaan berkata kepada penciptanya, “Mengapa kaubuat
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aku begini?” ’ 21 Tidakkah tukang tembikar berhak membuat daripada
segumpal tanah liat yang sama, beberapa bekas tembikar untuk tujuan
mulia dan yang lain untuk kegunaan biasa?

22Bagaimana jika Allah, untukmenunjukkan kemurkaan-Nya danmeny-
atakan kekuasaan-Nya, setelah begitu bersabar terhadap orang yang
dimurkai-Nya, membuat persediaan untuk membinasakan? 23 Bagaimana
jika Dia berbuat demikian untukmemperlihatkan betapa besar kemuliaan-
Nya kepada orang yang dikasihi-Nya, yang telah disediakan-Nya terlebih
dahulu untuk kemuliaan, 24 justeru kita, yang telah dipanggil-Nya, bukan
hanya dari kalangan orang Yahudi tetapi juga dari kalangan bangsa asing?
25 Sebagaimana telah disampaikan-Nyamelalui Hosea:

‘Aku akanmemanggil mereka “umat-Ku”
sedangkanmereka bukan umat-Ku;
dan Aku akanmemanggil dia “orang yang Kukasihi”
sedangkan dia bukan orang
yang Kukasihi.’

26dan,

‘akan terjadi bahawa di mana
telah dikatakan kepadamereka,
‘Kamu bukan umat-Ku,’

di situlahmereka akan dipanggil
‘anak-anak Allah yang hidup.” ’

27Yasyaya juga telah berseru tentang umat Israel:

‘Walaupun bilangan anak Israel
seperti pasir di tepi laut,
hanya segelintir baki akan diselamatkan.

28Kerana Tuhan akanmenjalankan
hukumannya di atas bumi dengan segera
danmuktamad.’

29 Samalah seperti kata Yasyaya sebelum itu:

‘Sekiranya TuhanMaha Kuasa
tidakmembiarkan keturunan kita hidup,
kita tentu telahmenjadi seperti Sodom,
tentu kita seperti Gomora.’

Israel yang tidak beriman
30 Jadi, apa yang akan kita katakan? Bahawa bangsa-bangsa asing,

yang tidak mengejar kebenaran, telah mendapatinya, iaitu kebenaran
berasaskan iman. 31 Sebaliknya orang Israel, yang mengejar kebenaran
berasaskan hukum kebenaran, tidak dapat mencapainya. 32 Mengapa
tidak? Kerana mereka mengejarnya bukan dengan iman, tetapi seolah-
olah dengan mengamalkan kerja amal. Mereka tersandung pada batu
sandungan.

33 Sebagaimana telah tersurat:

‘Aku telahmeletakkan di Sion seketul batu
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yangmenyebabkan orang tersandung
dan sebuah batu pejal yangmembuat mereka terjatuh,
dan orang yang percaya kepada-Nya
tidak akan diaibkan.’

10
1 Saudara-saudaraku, hasrat hatiku dan doaku kepada Allah tentang

orang Israel ialah semogamereka akandiselamatkan. 2Akudapatmemberi
kesaksian bahawa mereka bersungguh-sungguh dalam ibadat kepada Al-
lah, tetapi kesungguhanmereka tidak berasaskan pengetahuan yang benar.
3 Oleh sebab mereka tidak mengetahui kebenaran yang datang daripada
Allah danmereka berusahamenegakkan kebenaranmereka sendiri, maka
mereka tidak tunduk kepada kebenaran Allah. Kebenaran kerana iman
4al-Masih adalah titik tamat hukum supaya kebenaran didapati oleh setiap
orang yang beriman.

5 Musa telah menulis tentang kebenaran berasaskan hukum Taurat,
‘Sesiapa yang melakukan hal-hal ini akan hidup mengikutnya.’ 6 Tetapi
kebenaran berasaskan iman berkata demikian, ‘Jangan bertanya dalam
hatimu, “Siapa yang akan naik ke syurga?” (untuk membawa al-Masih
turun) 7 atau, “Siapa yang akan turun ke alam kubur?” (untuk membawa
al-Masih naik daripada kematian). 8 Apakah yang dikatakan? ‘Firman itu
begitu dekat denganmu, di mulutmu dan di hatimu (iaitu firman tentang
iman yang kami isytiharkan): 9 Jika kamu akui dengan mulutmu bahawa
Isa adalah Junjungan Yang Esa dan percaya dalam hatimu bahawa Allah
telah membangkitkan-Nya daripada kematian, kamu akan diselamatkan;
10 kerana dengan hatimu kamu beriman dan diperbenar, dan dengan
mulutmu kamu mengaku lalu diselamatkan. 11 Sebagaimana tersurat di
dalam kitab suci, ‘Sesiapa yang percaya kepada-Nya tidak akan diaibkan.’
12 Kerana tidak ada perbezaan antara orang Israel dengan bangsa lain,
kerana Tuhan yang sama berkuasa ke atas semuanya dan melimpahkan
berkat ke atas semua yang menyeru kepada-Nya. 13 Kerana ‘Sesiapa yang
menyeru nama Tuhan akan diselamatkan.’

14 Jadi, bagaimana mereka dapat menyeru kepada-Nya sedangkan
mereka tidakberimankepada-Nya? Danbagaimanamerekadapat beriman
kepada-Nya sedangkanmereka tidak pernahmendengar tentang-Nya? Dan
bagaimana mereka dapat mendengar sedangkan tiada sesiapapun yang
mengajar mereka tentang-Nya? 15 Dan bagaimana orang dapat mengajar
kecuali dihantar? Sebagaimana tersurat di dalam kitab suci, ‘Alangkah
indahnya kaki mereka yangmembawa berita baik!’

16 Sebagaimana kata Yasyaya, ‘Tuhan, siapa yang percaya akan
perkhabaran yang kami sampaikan?’ 17 Oleh itu iman datang daripada
mendengar perkhabaran itu, dan perkhabaran itu didengar melalui sabda
al-Masih. 18 Tetapi aku bertanya, ‘Tidakkah mereka mendengar?’ Tentu
sekali:

‘Suaramereka telah tersebar ke serata bumi,
dan kata-kata mereka telah sampai ke seluruh pelosok dunia.’

19Sekali lagi akubertanya, ‘Tidakkahorang Israelmengerti?’ Pertama,Musa
berkata:

‘Aku akanmembuatmu iri hati
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dengan orang yang bukan satu bangsa;
Aku akanmembuatmumarah dengan satu bangsa
yang tidakmengerti.’

20Kemudian Yasyaya lantang berkata,

‘Aku telah ditemui olehmereka
yang tidakmencari-Ku;
Akumenyatakan diri-Ku kepada orang
yang tidakmemohon kehadiran-Ku.

21Tetapi kepada orang Israel dia berkata,

‘Sepanjang hari telah Kuhulurkan tangan-Ku
kepada bangsa yang ingkar dan
keras kepala.’

11
Bani Israel

1Oleh itu aku bertanya, ‘Adakah Allah telah menyingkirkan umat-Nya?’
Sama sekali tidak! Aku sendiri seorang berbangsa Israel, keturunan
Ibrahim, daripada suku Benyamin. 2Allah tidak menyingkirkan umat-Nya
yang telah dipilih-Nya dari dahulu. Tidakkah kamu tahu apa yang telah
tersurat di dalam kitab suci, di dalam petikan tentang Ilyas, betapa dia
mengadukepadaAllah tentang Israel: 3 ‘YaTuhan,mereka telahmembunuh
nabi-nabi-Mu danmeruntuhkan tempat penyembahan-Mu; dan hanya aku
yang tinggal, dan mereka sedang berusaha untuk membunuhku’? 4 Dan
apakah jawapan Allah kepadanya? ‘Aku telah menyimpan untuk diri-Ku
tujuh ribu orang yang tidak tunduk kepada Baal.’ 5 Begitu jugalah, pada
zaman ini, ada baki yang dipilih berasaskan kasih kurnia. 6 Jika dengan
kasih kurnia, maka tidaklah lagi dengan kerja amal; sekiranya masih
dengan kerja amal, kasih kurnia bukanlah kasih kurnia lagi.

7 Jadi, bagaimana? Apa yang dicari Israel dengan begitu bersungguh-
sungguh tidak didapati oleh mereka, tetapi orang pilihan mendapatinya.
Yang lain telah dikeraskan hatinya, 8 sebagaimana telah tersurat:

‘Allah telahmembuat mereka tidak sedar,
mata tidakmelihat,
telinga tidakmendengar,
sampailah hari ini.’

9Dan Daud berkata:

‘Semogameja perjamuanmereka
menjadi jerat dan perangkap,
batu sandungan dan
balasan kepadamereka;

10Kelamkanmatamereka agar tidak
dapat melihat,

dan bongkokkan belakangmereka
selama-lamanya!
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Cabang-cabang yang dicantumkan
11 Oleh itu aku bertanya, ‘Adakah mereka tersandung dan tidak dapat

bangun semula?’ Sama sekali tidak! Sebaliknya, kerana pelanggaran
yang dilakukan oleh mereka, penyelamatan telah datang kepada bangsa-
bangsa lain untuk membuat Israel iri hati. 12Tetapi jika pelanggaran Israel
bermakna kekayaan bagi dunia, dan kerugianmereka bermakna kekayaan
bagi orang bukan bani Israel, betapa bergandanya lagi kekayaan yang akan
dibawa oleh ketaatanmereka!

13 Sekarang aku berkata kepadamu, wahai bangsa asing: Oleh sebab aku
ini rasul kepada orang bukan bani Israel, aku membesarkan pelayananku
14 dengan harapan dapat menimbulkan iri hati bangsaku sendiri dan
menyelamatkan sesetengah mereka. 15 Jika penyingkiran mereka men-
datangkan perdamaian bagi seisi dunia, lebih-lebih lagilah kalau mereka
diterima semula olehAllah! Bukankahhal ini seperti hidup kembali selepas
mati? 16 Sekiranya gumpalan pertama suci, maka sucilah seluruh adunan.
Jika suci akar pohon, maka demikian jugalah cabang-cabangnya.

17Andainya beberapa cabang itu dipatahkan dan kamu, walaupun pucuk
zaitun liar, dicantumkan lalu berkongsi akar dengan pohon zaitun yang
subur itu, 18 janganlah bercakap besar kepada cabang-cabang lain. Kalau
kamu bermegah juga, ingatlah bahawa bukan kamu yangmenyokong akar
tetapi akar yang menyokong kamu. 19 Ketika itu kamu akan berkata:
‘Cabang-cabang itu dipatahkan supaya akudapat dicantumkan.’ 20Memang
benar. Oleh sebab tidak beriman, cabang-cabang itu dipatahkan, dan kamu
dapat berada di situ kerana iman! Janganlah angkuh; sebaliknya takutlah.
21 Kerana jika Allah tidak mengampuni cabang-cabang tabii itu, Dia tidak
akanmengampunimu juga.

22 Oleh itu, fikirkanlah belas ihsan dan juga kekerasan-Nya; kekerasan
kepada mereka yang terjerumus; belas ihsan kepada kamu, asalkan kamu
berterusan dalam belas ihsan-Nya. Jika tidak, kamu juga akan dibuangkan.
23 Mereka juga, jika mengubah sikap tidak percaya, akan dicantumkan
semula, keranaAllahberupayaberbuat demikian. 24Kalaukamuyang telah
dipotong dari pokok zaitun liar dapat dicantumkan ke pohon zaitun yang
baik dan berbeza tabiinya, lebih-lebih lagilah cabang-cabang tabii itu dapat
dicantumkan ke pokok zaitunnya sendiri!

Seluruh Israel akan diselamatkan
25 Saudara-saudaraku, aku tidak mahu kamu jahil tentang rahsia ini,

supaya kamu tidak berasa megah: Sebahagian daripada orang Israel telah
menjadi keras hati sehingga genap jumlah orang bukan bani Israel telah
masuk. 26Kemudian seluruh orang Israel akan diselamatkan, sebagaimana
yang telah tersurat:

‘Penyelamat akan datang dari Sion,
dan Dia akanmenjauhkan kemungkaran daripada Yakub;

27Kerana inilah perjanjian-Ku
denganmereka
ketika Akumenghapuskan
dosa-dosamereka.’

28Dari segi Injil, orang Israel dimusuhi keranamu, tetapi dari segi pilihan,
mereka dikasihi kerana nenekmoyangmereka; 29kerana kurnia dan pang-
gilan Allah tidak akan ditarik kembali selama-lamanya. 30 Sebagaimana
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kamu dahulu ingkar kepada Allah namun kini telah mendapat belas kasi-
han kerana keingkaranmereka, 31demikian jugalahmereka yang kini telah
ingkar, melalui belas kasihan yang kamu peroleh, mereka juga mungkin
mendapat belas kasihan. 32 Allah telah mengeraskan hati mereka dalam
keingkaran, supaya Dia dapat mengasihani semuanya.

Pemberkatan
33Oh, betapa kaya kebijaksanaan

dan pengetahuan Allah!
Penghakiman-Nya tidak terduga,
dan jalan-jalan-Nya tidakmungkin diselami!

34 ‘Kerana siapakah yangmengetahui
fikiran Tuhan?

Siapa yangmenjadi penasihat-Nya?
35Atau siapakah yang pernahmemberi-Nya sesuatu,

maka Dia harus membalasnya?’
36 Segala-galanya daripada Dia, melalui

Dia dan kepada Dia.
Bagi Allah kemuliaan selama-lamanya. Amin.

12
Persembahan yang benar

1Oleh itu, saudara-saudaraku, aku menyeru kepadamu, demi belas kasi-
han Allah, supaya mempersembahkan tubuh badanmu sebagai korban
yanghidup, dalamkeadaansucidandapatditerimaolehAllah; itulah ibadat
yang wajar. 2 Janganlah ikut cara hidup duniawi, sebaliknya berubahlah
menurut pembaharuan fikiranmu. Dengan demikian, kamu dapat memas-
tikan apa kehendak Allah itu, apa yang baik, yang diredai-Nya dan yang
sempurna.

3 Aku berkata kepada setiap orang daripadamu, melalui kasih kurnia
yang diberikan kepadaku: Janganlah nilai dirimu lebih tinggi daripada
sepatutnya, sebaliknya nilailah dirimu sewajarnya, selaras dengan kadar
iman yang telah diberikan Allah kepada setiap orang. 4Sebagaimana tubuh
manusia terdiri daripada beberapa anggota yang berbagai-bagai tugasnya
dan bukan semua anggota itumempunyai tugas yang sama, 5begitu jugalah
kita yang ramai ini, semuanya anggota satu tubuh dalam al-Masih, dan
saling memiliki. 6 Kita mempunyai kurnia yang berlainan menurut kasih
kurnia yang diberikan kepada kita. Sekiranya kita dianugerahi kurnia
untuk bernubuat, maka bernubuatlah menurut kadar iman kita; 7 kalau
untuk melayani, gunakanlah dalam pelayanan kita; jika untuk mengajar,
gunakanlah dalam pengajaran. 8 Orang yang dianugerahi kurnia untuk
menasihati, hendaklah dia menggunakannya dalam memberikan nasihat;
kalau untuk memberi, lakukanlah dengan murah hati; kiranya untuk
memimpin, berilah pimpinan dengan bersungguh-sungguh; dan jika untuk
menunjukkan belas kasihan, lakukanlah dengan sukacita.

Hidup dalam kasih
9Kasihhendaklahbersih daripadapura-pura. Bencilah kejahatan. Berpe-

ganglah kepada kebaikan. 10Hendaklah kamubersikap baik danmengasihi
sesama sendiri dengan kasih persaudaraan, serta saling menghormati dan
mengutamakan; 11 jangan biarkan kerajinanmu berkurangan; hendaklah
semangatmu tetap berkobar-kobar; sentiasa abdikan diri kepada Tuhan.
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12Bergembiralah dalam harapan, tabahmenghadapi kesusahan, dan terus-
menerus berdoa. 13 Berilah bantuan untuk memenuhi keperluan orang
salih, dan berikan tempat menumpang.

14Pohonlah berkat bagi orang yangmenganiayai kamu, dan jangan kutuk
mereka. 15 Bergembiralah dengan orang yang bergembira, dan menangis-
lah dengan orang yang menangis. 16Bersatu hatilah sesama kamu. Jangan
tinggi hati, sebaliknyabergaullahdengangolonganyang sederhana. Jangan
anggap dirimu bijaksana.

17 Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Perhatikan apa yang baik
di mata semua orang. 18 Setakat yang mungkin, jika dalam keupayaanmu,
hiduplah dalam damai dengan semua manusia. 19 Saudara-saudara yang
kukasihi, janganlah berusaha membalas dendam, serahkanlah kepada ke-
murkaan Allah, kerana telah tersurat: ‘Pembalasan adalah hak-Ku. Akulah
yang akanmembalas,’ demikian firman Tuhan. 20Oleh itu:

‘Jika musuhmu lapar, berilah dia makan;
jika dia dahaga, beri dia minum;
Kerana dengan berbuat demikian,
kamumenimbunkan bara api
ke atas kepalanya.’

21 Jangan ditewaskan oleh kejahatan, tetapi tewaskanlah kejahatan dengan
kebaikan.

13
Tunduk kepada pemerintah

1 Setiap orang harus tunduk kepada pihak berkuasa, kerana tidak ada
kekuasaan yang tidak datang daripada Allah, dan pihak berkuasa yang
ada telah ditetapkan oleh Allah. 2 Oleh itu sesiapa yang menentang pihak
berkuasa menentang peraturan Allah, dan sesiapa yang menentang mem-
bawahukumanke atas dirinya. 3Pemerintah tidakmenakutkanorang yang
berbuat baik, hanyamereka yangberbuat jahat. Inginkahkamubebas dari-
pada rasa takut terhadappemerintah? Lakukankebajikan, pasti kamuakan
dipujinya. 4Pemerintah adalahhambayangdiamanahkanolehAllahuntuk
membawa kebaikan kepadamu. Tetapi jika kamu melakukan kejahatan,
wajarlah kamu takut, kerana pedang yang dibawanya tentu sekali untuk
digunakan. Pemerintah adalahhambayangdiamanahkanolehAllahuntuk
menjalankan pembalasan dengan menimpakan kemurkaan Allah ke atas
orang yang berbuat jahat. 5Oleh itu tunduklah, bukan hanya kerana takut
dimurkai Allah tetapi juga keranamenurut hati nuranimu sendiri.

6 Dengan sebab itu jugalah kamu harus membayar cukai. Pemerintah
adalah pegawai-pegawai yang ditugaskan oleh Allah untukmengendalikan
hal itu. 7 Oleh itu bayarlah apa yang wajar dibayar kepada setiap pihak:
Sekiranya cukai, bayarlah cukai; sekiranya hasil, bayarlah hasil. Dan taku-
tilah orang yang patut ditakuti, danhormatilah orang yang patut dihormati.

Kasih-mengasihi
8 Jangan merasa terhutang apa-apa kepada sesiapapun kecuali kasih-

mengasihi, kerana seseorang yang mengasihi sesama manusia telah
memenuhi hukum; 9 kerana perintah-perintah, ‘Jangan berzina’, ‘Jangan
membunuh’, ‘Jangan mencuri’, ‘Jangan bersaksi bohong’, ‘Jangan ingini
milik orang lain’ dan perintah-perintah yang lain adalah terangkum dalam
perintah ini, ‘Kasihilah sesama manusia sebagaimana kamu mengasihi
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dirimu sendiri’. 10Kasih tidak berbuat jahat kepada sesama manusia. Oleh
itu kasihmemenuhi hukum.

11 Kamu tahu bahawa sudah sampai waktunya kamu bangun dari tidur,
kerana kini penyelamatan lebih dekat lagi kepada kita daripada dahulu,
ketikakitabaruberiman. 12Malamsudahhampirberlalu, dan sianghampir
tiba. Oleh itu lucutkanlah segala kerja kegelapan dan kenakan kelengkapan
senjata cahaya. 13 Ikutlah tingkah laku yang wajar, sebagaimana orang
berjalan pada siang hari. Jangan berpesta liar dan mabuk, jauhi noda dan
kelucahan, singkirkanpergaduhandan iri hati. 14Kenakan Junjungan Isaal-
Masih sebagai kelengkapan senjata dan janganhidup secara duniawi untuk
memuaskan hawa nafsu.

14
Yang lemah dan yang kuat

1Terimalah orang yang lemah imannya, tanpa menghakimi hal-hal yang
boleh dipertikaikan. 2 Ada orang yang yakin dia boleh makan semua
jenis makanan, tetapi ada juga orang yang lemah imannya dan hanya
makan sayur-sayuran. 3Namun demikian, orang yang makan semua jenis
makanan janganlahmenghina orang yang tidakmakan sesuatu; dan orang
yang tidakmakansesuatu janganlahmenghakimiorangyangmakansemua
jenis makanan, kerana Allah telah menerima dia. 4 Siapakah kamu maka
berani menghakimi hamba orang lain? Sama ada dia tetap berdiri atau
jatuh, terpulanglah kepada tuannya. Malah dia akan tetap berdiri kerana
Tuhan berkuasamembuatnya tetap berdiri.

5 Ada orang yang mengutamakan hari tertentu daripada yang lain, dan
ada pula yang menganggap semua hari sama baiknya. Setiap orang harus
membuat keputusan bagi dirinya sendiri, selaras dengan keyakinannya.
6 Mereka yang mengutamakan hari-hari tertentu berbuat demikian un-
tuk menghormati Tuhan. Mereka yang makan semua jenis makanan
melakukannya untuk menghormati Tuhan, kerana mereka mengucap
syukur kepada Allah; manakala mereka yang tidak makan beberapa jenis
makanan juga melakukannya untuk menghormati Tuhan, dan mengucap
syukur kepada Allah. 7Tiada seorang pun di kalangan kita yang hidup bagi
diri sendiri, dan tiada seorang pun di kalangan kita yang mati bagi diri
sendiri. 8 Jika kita hidup, kita hidup bagi Tuhan; dan jika kita mati, kita
mati bagi Tuhan. Oleh itu, baik kita hidupmahupunmati, kita adalahmilik
Tuhan.

9 Al-Masih mati dan bangkit lalu hidup semula untuk menjadi Tuhan
kepada yang mati dan yang hidup. 10 Mengapakah kamu menghakimi
saudaramu? Dan mengapa kamu menghina saudaramu? Kita semua akan
berdiri di hadapan takhta penghakiman al-Masih. 11Kerana telah tersurat:

‘ “Demi hidup-Ku,” Tuhan berfirman,
“Setiap orang akan bertekuk lutut di hadapan-Ku;

dan setiap lidah akanmengaku
kepada Allah.” ’

12 Nyatalah bahawa setiap seorang daripada kita akan dipertanggung-
jawabkanmemberi pernyataan tentang dirinya kepada Allah.

13 Oleh itu janganlah lagi kita menghakimi sesama sendiri. Sebaliknya
bertekadlah tidak akan membuat saudaramu tersandung atau terjatuh.
14 Dalam Junjungan Isa, aku tahu dan percaya bahawa tiada sesuatu pun
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yang najis. Namun, sesuatu menjadi najis bagi seseorang yang mengang-
gapnya najis. 15 Sekiranya saudaramu bersedih kerana sesuatu yang kamu
makan, maka kamu tidaklah lagi hidup berasaskan kasih. Jangan mu-
daratkan sesiapa disebabkan makananmu, kerana al-Masih telah berkor-
bannyawauntukdia juga. 16 Jangansampai sesuatuyangkamuanggapbaik
disebut sebagai kejahatan. 17Kerajaan Allah bukanlah soal makan minum,
tetapi menjalankan segala yang benar dan membawa kesejahteraan serta
kegembiraan dalam Roh Suci. 18Orang yang mengabdikan diri kepada al-
Masih dengan cara ini akan diredai Allah dan disukai manusia.

19Oleh itu marilah kita mengejar hal-hal yang membawa kesejahteraan
danyangmembinakebaikan sesamasendiri. 20 Janganrosakkanrancangan
Allah semata-mata kerana makanan! Semua makanan adalah suci, tetapi
seseorang dianggap bersalah sekiranya sesuatu yang dimakannya menye-
babkan orang lain tersandung. 21 Sebaik-baiknya jauhilah makan daging
atauminum anggur atau apa sahaja yang dapat melemahkan saudaramu.

22 Apa yang kamu percayai, percayailah sendirian di hadapan Allah.
Berbahagialah orang yang tidak perlu menyalahkan dirinya tentang sesu-
atu yang dipercayainya benar. 23 Sebaliknya, seseorang yang makan sesu-
atu dengan perasaan waswas adalah bersalah kerana perbuatannya itu
tidak berasaskan iman. Segala yang tidak berasaskan iman itu adalah dosa.

15
Menerima satu sama lain

1 Yang kuat di kalangan kita hendaklah menampung kelemahan orang
yang tidak kuat, dan jangan hanyamenyukakan hati sendiri. 2Setiap orang
haruslah menyukakan hati saudaranya sesama manusia untuk kebaikan-
nya supaya dia menjadi teguh. 3 Al-Masih tidak menyukakan hati-Nya
sendiri; sebaliknya telah tersurat: ‘Segala celaan daripada mereka yang
mencela-Mu telah menimpa-Ku.’ 4 Segala yang tersurat pada masa dahulu
adalah untuk menjadi pengajaran kepada kita, supaya melalui kesabaran
dan penglipuran daripada tulisan-tulisan suci itu kita mendapat harapan.

5SemogaAllahyangmemberikankesabarandangalakan,mengurniaimu
perpaduan yang sama terhadap satu sama lain, menurut Isa al-Masih.
6 Dengan demikian dapatlah kamu dengan sebulat hati dan suara memu-
liakan Allah, Bapa Junjungan kita Isa al-Masih.

7 Terimalah satu sama lain, sebagaimana al-Masih telah menerima kita,
demi kemuliaan Allah. 8 Sekarang aku berkata kepadamu bahawa Isa al-
Masih telah menjadi hamba kepada umat yang bersunat demi kebenaran
Allah, untuk meneguhkan janji yang telah dibuat kepada nenek moyang
kita, 9 dan supaya bangsa-bangsa lain juga memuliakan Allah kerana belas
kasihan-Nya, sebagaimana telah tersurat:

‘Kerana itulah Aku akanmemuliakan-Mu
dalam kalangan bangsa-bangsa lain,
menyanyikan pujian bagi nama-Mu.’

10 Seterusnya dikatakan lagi:

‘Bergembiralah, semua bangsa,
bersama umat-Nya!’

11Kemudian,
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‘Pujilah Tuhan, hai semua bangsa!
Pujilah Dia, hai kamu semuamanusia!’

12Yasyayamenyampaikan juga:

‘Akan ada tunas dari Isai,
Dialah yang bangkit memerintah
semua bangsa,

kepada-Nyalah semua bangsa akan
menaruh harapan.’

13 Semoga Allah, sumber harapan, memenuhi hatimu dengan kegembiraan
dan kesejahteraan dalam iman, supaya kamu dilimpahi harapan dengan
kuasa Roh Suci.

Pelayanan Paulus
14Sekarangakuyakin tentangmu, saudara-saudaraku, bahawakamu juga

penuh dengan kebaikan dan pengetahuan serta dapat saling menasihati.
15 Namun begitu, saudara-saudaraku, aku telah menulis kepadamu den-
gan lebih tegas tentang hal-hal tertentu kerana kasih kurnia yang telah
dikurniakan Allah kepadaku, 16menjadikan aku hamba Isa al-Masih bagi
bangsa-bangsa lain, menyampaikan berita baik daripada Allah, supaya
persembahan bangsa-bangsa lain itu diterima Allah, disucikan oleh Roh
Suci.

17Dengan demikian aku dapat berbangga dalam Isa al-Masih tentang hal-
hal berkaitan Allah. 18 Aku tidak akan berani bercakap tentang sesuatu
selain yang telah dilakukan oleh al-Masih melaluiku, dengan kata-kata dan
perbuatan, untuk menjadikan bangsa-bangsa lain itu taat, 19dalam bentuk
alamat dan keajaiban besar, dengan kuasa Roh Allah. Dari Baitulmaqdis
dan sekitarnya sampai ke Ilirikum aku telah menyampaikan berita baik al-
Masih. 20Aku ingin menyampaikan berita baik ini ke tempat-tempat nama
al-Masih belumdisebut orang. Dengandemikian aku tidakmembina di atas
tapak yang telah diletakkan oleh orang lain. 21 Sebagaimana yang telah
tersurat:

‘Mereka yang belum pernahmendapat
khabar tentang-Nya akanmelihat,

danmereka yang belum pernahmendengar
akanmengerti.’

22 Itulah sebabnya selalu sahaja tergendala hasratku hendak mengun-
jungimu.

Rancangan Paulusmengunjungi Rom
23 Namun sekarang, kerana tiada lagi tempat bagiku di sini, dan sudah

bertahun-tahun aku ingin melawatmu, 24 aku berharap dapat singgah di
tempatmu ketika aku ke Sepanyol dan dapat bertemu denganmu. Aku
juga berharap kamu akan membantuku meneruskan perjalanan ke sana
setelah sejenak aku bergembira bersamamu. 25 Tetapi kini aku sedang
dalam perjalanan ke Baitulmaqdis untuk membawakan bantuan kepada
orang salih. 26 Orang Makedonia dan Akhaya telah membuat keputusan
turut membantu orang salih yang miskin di Baitulmaqdis. 27 Ini dilakukan
mereka dengan rela hati, malahmereka menganggapnya suatu kewajipan;
kerana jika bangsa-bangsa lain telah mendapat bahagian bersama orang



Rom 15:28 250 Rom 16:16

Israel dalam hal-hal rohani, maka seharusnyalahmerekamembantu orang
Israel dalam hal-hal lahiriah. 28 Setelah menjalankan tugas ini dan meny-
erahkan apa yang telah dikumpulkan, aku akan belayar ke Sepanyol dan
singgah di tempatmu. 29Aku yakin bahawa apabila ke tempatmu, aku akan
datang dengan berkat al-Masih yangmelimpah.

30 Saudara-saudaraku, aku meminta kepadamu, demi Junjungan Isa al-
Masih dan demi kasih daripada Roh Suci, berdoalah bersungguh-sungguh
bersamaku kepada Allah bagi diriku, 31 supaya aku terhindar daripada
orang yang tidak beriman di Yudea dan supaya bantuan yang kubawakan
ke Baitulmaqdis ini disambut baik oleh orang salih di situ; 32 supaya dengan
izin Allah aku sampai di tempatmu dengan gembira dan dapat berehat
bersamamu. 33 Semoga Allah, sumber kesejahteraan, menyertai kamu
semua. Amin.

16
Salam

1 Aku amanahkan kepadamu Febe, saudari kita, seorang yang mengab-
dikan diri kepada jemaah di Kengkrea, 2 supaya kamu menyambutnya
dalamTuhan sebagaimanayangwajardi antaraorang salih, sertamemban-
tunya apabila dia memerlukan pertolonganmu, kerana dia telah menolong
ramai orang, termasuklah aku.

3 Sampaikan salamku kepada Priskila dan Akwila, rakan-rakan seperjuan-
ganku dalam Isa al-Masih. 4Mereka telah bergadai nyawa untukku. Bukan
aku saja yang terhutang budi kepada mereka, malah seluruh jemaah dari
bangsa-bangsa lain.

5 Salam kepada jemaah yang berhimpun di rumahmereka.
Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, orang yang pertama

beriman kepada al-Masih di Asia.
6 Salam kepadaMaryam, yang telah bertungkus-lumus untukmu.
7SalamkepadaAndronikusdanYunias, saudara-saudara sebangsakudan

teman-temanku dalam penjara. Mereka adalah orang terkemuka di antara
para rasul, dan yang telahmenerima al-Masih sebelumku.

8 Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan.
9 Salam kepada Urbanus, rakan seperjuangan kamu dalam al-Masih, dan

juga kepada Stakhis yang kukasihi.
10SalamkepadaApeles, yang terbukti setiadalamal-Masih. Salamkepada

Aristobulus dan seisi rumahnya.
11 Salam kepada Herodion, saudara sebangsaku.
Salam kepada Narkisus sekeluarga, yang hidup dalam Tuhan.
12 Sampaikan salamku kepada Trifena dan Trifosa, yang telah berpenat-

lelah dalam Tuhan.
Salam kepada Persis yang kukasihi, yang juga telah bertungkus-lumus

dalam Tuhan.
13 Salam kepada Rufus, hamba yang terpilih dalam Tuhan, dan kepada

ibunya, yang telahmenjadi ibu juga kepadaku.
14 Salam kepada Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas dan

saudara-saudara yang bersamamereka.
15 Salam kepada Filologus dan Yulia, Nereus dan saudara perempuannya

Olimpas, serta semua orang salih yang bersamamereka.
16Bersalam-salamanlah dengan ciuman suci.
Jemaah-jemaah al-Masih berkirim salam kepadamu.
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17 Saudara-saudaraku, aku meminta kepadamu, berwaspadalah terhadap
mereka yang menimbulkan perpecahan dan menyesatkan orang daripada
ajaran yang telah kamu terima. Berpalinglah daripada mereka. 18 Orang
demikian bukanlah hamba Junjungan al-Masih tetapi hamba kepada hawa
nafsumereka sendiri. Merekamemperdaya orang yang lurus dengan kata-
kata yang manis. 19 Semua orang telah mengetahui ketaatanmu. Oleh itu
aku bergembira tentangmu. Aku mahu kamu bijak dalam kebaikan serta
bersih daripada kejahatan.

20 Allah, sumber kesejahteraan, akan segera membuat Iblis hancur di
bawahkakimu. Semogakasih kurnia Junjungankita Isa al-Masihmenyertai
kamu semua.

21 Timotius, rakan seperjuanganku, berkirim salam kepadamu; begitu
juga Lukius, Yason dan Sosipater, kawan-kawan sebangsaku.

22 Aku, Tertius, yang menulis surat ini, juga berkirim salam kepadamu
dalam Tuhan.

23Gayus, yangmemberiku tempatmenumpang serta semua jemaah yang
berhimpun di rumahnya, berkirim salam kepadamu.
Salam juga daripada Erastus, bendahara kota, dan Kuartus, saudara kita.
24 Semoga kasih kurnia Junjungan kita Isa al-Masih menyertai kamu

semua.
25 Sekarang, kepada Dia yang berkuasa meneguhkan kamu menurut

berita baik yang kusampaikan dan ajaran Isa al-Masih, menurut perny-
ataan rahsia yang tersembunyi sejak permulaan dunia 26 tetapi kini telah
dinyatakan, danmelaluinubuat-nubuatdalamkitab suci telahdisampaikan
kepada semua bangsa, menurut perintah Allah yang kekal, supaya mereka
dibawamentaati iman; 27kepadaAllah, yang satu-satunyabijaksana, segala
kemuliaanmelalui Isa al-Masih selama-lamanya. Amin.
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1 Korintus
Salam

1 Daripada Paulus yang dengan kehendak Allah telah dilantik sebagai
Rasul Isa al-Masih, dan daripada Sostenes, saudara kita;

2Kepada jemaah di Korintus, yang telah disucikan dalam Isa al-Masih, dan
yang telah dipanggil untuk menjadi orang salih bersama semua orang di
mana jua, yang berseru kepada Junjungan kita Isa al-Masih, Junjungan
mereka dan Junjungan kita juga.

3 Semoga Allah Bapa kita dan Junjungan Isa al-Masih menganugerahimu
kasih kurnia dan sejahtera.

Ucapan syukur
4AkusentiasabersyukurkepadaAllahkeranakamu, sebabDia telahmen-

ganugerahimukasihkurniadalamIsaal-Masih. 5Oleh sebabdidalamIsaal-
Masih, kamu telah diperkayakan dalam segala hal: dalam segala perkataan
dan dalam segala pengetahuan; 6 bahkan kesaksian tentang al-Masih telah
diperkukuh dalam dirimu, 7 sehingga kamu tidak kekurangan satu kurnia
pun sementara menunggu Junjungan kita Isa al-Masih dinyatakan. 8 Dia
akan menguatkanmu hingga akhir supaya kamu tidak bercela pada hari
Junjungan kita Isa al-Masih. 9Allah setia. Allah telah memanggilmu hidup
dalam keakraban dengan Putera-Nya, Isa al-Masih, Junjungan kita.

Perpecahan di kalangan Jemaah
10 Saudara-saudaraku! Demi nama Junjungan kita Isa al-Masih aku

berseru kepada kamu semua supaya seia sekata dan tidak wujud per-
pecahan. Dengan demikian, kamu bersatu hati dan fikiran sepenuhnya.
11 Saudara-saudaraku, beberapa orang anggota keluarga Kloe telah meny-
atakan kepadaku bahawa berlaku sengketa antara kamu. 12 Inilah yang
kumaksudkan: Ada orang yang berkata, ‘Aku mengikut Paulus’; ada yang
berkata, ‘Aku mengikut Apolos’; ada yang berkata, ‘Aku mengikut Petrus’;
dan ada pula yang berkata, ‘Akumengikut al-Masih.’

13Adakah al-Masih berbelah-bahagi? Bukannya Paulus yangmati di kayu
salib untukmu! Bukanlah sebagai pengikut Paulus kamu telah diimadkan!
14 Aku bersyukur kepada Allah kerana aku tidak mengimadkan kamu,
kecuali Krispus dan Gayus. 15 Oleh itu tiada siapapun dapat mengatakan
kamu diimadkan dalam namaku. 16 (Sebenarnya, aku juga mengimadkan
Stefanus sekeluarga. Selain itu, aku tidak ingat siapakah lagi yang kuimad-
kan.) 17 Al-Masih mengutusku bukan untuk mengimadkan orang, tetapi
untukmenyebarkan Injil. Akumenyampaikannya bukan dengan kata-kata
kebijaksanaanmanusia. Dengan demikian salib al-Masih tidakmenjadi sia-
sia.

Kebijaksanaan Allah dan kebijaksanaanmanusia
18 Bagi mereka yang akan binasa, berita tentang salib dianggap suatu

kebodohan. Namun, bagi kita yang diselamatkan Allah, berita itu menun-
jukkan kekuasaan-Nya. 19Telah tersurat:

‘Allah berfirman,
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“Aku akanmemusnahkan
kebijaksanaan orang yang bijak.
Dan kepandaian orang yang pandai
Aku akan ketepikan.” ’

20 Jadi, di manakah orang yang bijak? Di manakah ahli Taurat? Di
manakah orang berilmu zaman ini? Bukankah Allah telah menunjukkan
bahawa kebijaksanaan dunia sebenarnya kebodohan semata-mata? 21Oleh
sebab kebijaksanaan Allah, Dia telah menetapkan bahawa manusia tidak
mungkin mengenal-Nya dengan kebijaksanaan sendiri. Allah berkenan
menyelamatkan mereka yang beriman kepada-Nya melalui berita yang
kami sampaikan, yang dianggap sebagai kebodohan. 22 Orang Yahudi
menuntut tanda berbentuk mukjizat, manakala orang Yunani menuntut
kebijaksanaan. 23 Sebaliknya kami memberitakan al-Masih yang disalib.
Hal inimenjadibatu sandungankepadaorangYahudidandipandangbodoh
oleh bangsa-bangsa lain. 24 Namun, bagi mereka yang dipanggil Allah,
baik Yahudi mahupun Yunani, al-Masih kuasa Allah dan kebijaksanaan
Allah. 25 Kebodohan Allah lebih bijak daripada kebijaksanaan manusia.
Kelemahan Allah lebih kuat daripada kekuatanmanusia.

26 Saudara-saudara! Fikirkan keadaanmu ketika Allah memanggilmu. Di
mata manusia, tidak ramai daripadamu yang bijak, atau berkuasa, atau
bangsawan. 27 Sememangnya Allah memilih orang yang bodoh di dunia
untuk memalukan orang yang bijak. Allah memilih orang yang lemah di
dunia, untuk memalukan orang yang kuat. 28 Allah memilih yang rendah
dan dihina di dunia bahkan yang tidak ada untuk meniadakan yang ada.
29Oleh itu, tiada siapapun dapat bermegah di hadapan Allah. 30Oleh sebab
Allah, kamu berada dalam Isa al-Masih. Allah telah membuat Dia menjadi
kebijaksanaanbagi kita, danmelalui Dia, Allahmemperbenar,menyucikan,
serta menebus kita. 31Dengan demikian, sebagaimana telah tersurat, ‘Jika
sesiapa bermegah, maka hendaklah dia bermegah di dalam Tuhan.’

2
1 Saudara-saudaraku! Ketika aku datang kepadamu untuk menyam-

paikan rahsia Allah, aku tidak datang dengan kata-kata indah atau kebijak-
sanaan. 2 Ini kerana sewaktu aku bersamamu, aku telah bertekad untuk
menyampaikan berita tentang Isa al-Masih semata-mata, khususnya ten-
tang kewafatan-Nya di kayu salib. 3Oleh itu, ketika aku mendekatimu, aku
daif dan gementar ketakutan. 4Dan perkhabaran serta pengajaranku tidak
disampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Sebaliknya aku
menyampaikannya secara menunjukkan kuasa Roh. 5 Dengan demikian,
imanmu bukanlah berasaskan kebijaksanaan manusia, tetapi berasaskan
kuasa Allah.

Kebijaksanaan yang benar
6Namun begitu, aku berkata juga tentang kebijaksanaan kepada mereka

yang sudah matang kehidupan rohaninya. Kebijaksanaan itu bukan-
lah kebijaksanaan dunia, atau kebijaksanaan para penguasa dunia ini,
kerana kuasa mereka akan punah. 7 Kebijaksanaan yang kusampaikan
itu kebijaksanaan daripada Allah, di luar pengetahuan manusia, yang
telah diwujudkan-Nya untuk kemuliaan kita sebelum Dia mencipta dunia
ini. 8 Para penguasa dunia ini tidak mengetahui kebijaksanaan itu.
Kalaulahmereka tahu, mereka tidak akanmenyalib Junjungan YangMulia.
9 Sebagaimana telah tersurat:
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‘Apa yang belum pernah dilihat olehmata
atau didengar oleh telinga,

atau timbul dalam hati manusia,
itulah yang disediakan Allah
untukmereka yangmengasihi-Nya.’

10Akan tetapi kepada kita, Allah menyatakannya melalui Roh-Nya, kerana
Roh itu yang menyoroti segala-galanya, termasuk rahsia Allah yang paling
dalam. 11Siapakahdi antara kita yangmengetahui apayang terdapat dalam
diri seseorang selain roh orang itu sendiri yang berada dalam dirinya?
Begitulah juga tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang terdapat
dalam diri Allah selain Roh Allah. 12 Kita tidak menerima roh dunia ini.
Kita menerima Roh daripada Allah agar mengetahui segala kurnia Allah
kepada kita. 13 Jadi, segala perkara ini kami sampaikan bukan dengan
kata-katadaripadakebijaksanaanmanusia tetapi daripadaajaranRohyang
menggabungkan fikiran rohani dengan kata-kata rohani. 14 Orang yang
tidak mempunyai Roh Suci tidak dapat menerima kurnia daripada Roh
Allah, kerana mereka tidak mungkin mengertinya malah menganggapnya
kebodohan semata-mata, dan mereka tidak dapat memahaminya, dise-
babkan perkara-perkara itu hanya dapat dinilai secara rohani. 15 Orang
yang mempunyai Roh Suci dapat menilai segala-galanya tetapi tiada siapa
dapat menilai orang itu. 16 Ini kerana:

‘Siapakah yangmengetahui fikiran Tuhan?
Siapakah yang berupayamenasihati-Nya?’

Namun demikian, kita mempunyai fikiran al-Masih!

3
Perselisihan

1 Saudara-saudaraku! Aku tidak dapat bercakap denganmu seperti den-
gan orang yang mempunyai Roh Suci. Aku terpaksa bercakap denganmu
seperti dengan orang yang masih hidup secara duniawi atau yang masih
mentah dalam iman terhadap al-Masih. 2 Dulu aku memberimu susu
kerana kamu belum sedia menerima makanan keras. Tetapi sekarang pun
kamu masih belum bersedia menerimanya. 3 Kerana kamu masih hidup
secara duniawi. Kamu berdengki-dengkian dan berbalah; bukankah itu
tanda kamu masih hidup secara duniawi, sama seperti manusia biasa?
4Apabila seorang daripadamu berkata, ‘Akumengikut Paulus’ dan seorang
lagi berkata, ‘Aku mengikut Apolos’, bukankah kelakuanmu sama seperti
kelakuan orang dunia ini?

5 Siapakah Apolos? Siapakah Paulus? Kami hanyalah hamba Allah yang
memimpinmukearah iman terhadapal-Masih. Kami sekadarmenjalankan
tugas yang ditetapkan oleh Tuhan. 6 Aku menyemaikan benih manakala
Apolos menyiram, tetapi Allah yang membolehkan tanaman itu tumbuh.
7 Yang menyemaikan benih dan yang menyiram tidak penting. Hanya
Allahyangpenting, keranaDialahyangmembolehkan tanaman itu tumbuh.
8 Yang menyemaikan benih dan yang menyiram mempunyai kedudukan
yang sama. Allah akanmengurniakan ganjaran berdasarkan kerja masing-
masing.

9 Kami sama-sama pekerja Allah, dan kamu ibarat ladang Allah. Kamu
juga boleh diumpamakan sebagai bangunan Allah.
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10 Dengan kasih kurnia Allah, aku sebagai pembina yang mahir telah
meletakkan asas bangunan itu, lalu orang lain membina bangunan di atas
asas itu. Setiap orang yang membina perlu berhati-hati. 11 Kerana tiada
siapa yang dapat meletakkan asas selain asas yang telah tersedia, iaitu Isa
al-Masih. 12Ada orang yangmenggunakan emas, perak atau permata untuk
membina bangunan di atas asas itu. Ada pula yang menggunakan kayu,
rumput kering atau jerami. 13Mutu kerja setiap orang akan terserlah pada
hari Tuhan datang kembali, kerana ia akan diuji dengan api. 14 Sekiranya
bangunan yang didirikan di atas asas itu tahan api, pembinanya akanmen-
dapat ganjaran. 15Sebaliknya, jikabangunanyangdibinaoleh seseorang itu
dimakan api, dia akankerugian,walaupundirinya terselamat seperti orang
yang terlepas daripada kebakaran.

16 Kamu tentu tahu bahawa kamu tempat kediaman Allah, kerana Roh
Suci tinggal di dalam dirimu. 17 Oleh itu, sekiranya seseorang memus-
nahkan tempat kediaman Allah, Allah akan memusnahkan orang itu, ker-
ana tempat kediaman Allah itu suci dan kamulah tempat kediaman Allah
itu.

18 Janganlah menipu diri. Jika sesiapa di kalanganmu menganggap
dirinya bijak berdasarkan penilaian dunia, dia harus menjadikan dirinya
bodoh di mata dunia supaya dia benar-benar bijak; 19 kerana apa yang di-
pandang dunia sebagai kebijaksanaan sebenarnya kebodohan di sisi Allah.
Telah tersurat: ‘Allahmemerangkaporangbijakdengankecerdikanmereka
sendiri.’ 20 Juga tersurat: ‘Tuhan mengetahui fikiran orang bijak itu sia-
sia.’ 21 Jadi, janganlahbermegahdenganperbuatanmanusia, kerana segala-
galanya telah dikurniakan kepadamu. 22 Paulus, Apolos, Kefas, dunia ini,
hidupdanmati, zaman inidanzamanakandatang, segala-galanyamilikmu,
23dan kamumilik al-Masih, dan al-Masihmilik Allah.

4
Hamba al-Masih

1 Kamu hendaklah memandang kami sebagai hamba al-Masih yang dia-
manahkan dengan rahsia-rahsia Allah. 2 Setelah dipertanggungjawabkan
dengan amanah, hamba demikian itu wajib membuktikan bahawa dia
dapat dipercayai. 3 Aku tidak peduli apa pandanganmu dan orang lain
terhadapku; malah pandanganku terhadap diriku sendiri pun tidak pent-
ing. 4Aku tidak berasa bersalah, tetapi ini tidak bererti aku tidak bersalah.
Hanya Tuhan yang berhak menentukan sama ada aku bersalah atau tidak.
5 Oleh itu janganlah putuskan sama ada seseorang itu bersalah atau tidak
sebelum sampai waktunya. Tunggulah hingga Junjungan datang kembali
dan mendedahkan segala rahsia yang diselubungi kegelapan, segala niat
yang terpendamdi hatimanusia. Ketika itulah setiap orang akanmendapat
penilaian yang sewajarnya daripada Allah.

6 Saudara-saudaraku! Untuk kebaikanmu, segala ini telah kukerjakan
dalam diriku dan Apolos supaya dengan mengikut teladan kami, kamu
dapat mengerti kata-kata hikmat ini: ‘Janganlahmelampaui apa yang telah
tersurat’. Dengan demikian, kamu tidak memegahkan seseorang daripada
yang lain. 7 Siapakah yang menjadikan dirimu lebih baik daripada yang
lain? Apakah yang ada padamu yang tidak kamu terima? Jadi, jika kamu
memang menerimanya, mengapakah kamu bermegah, seolah-olah apa
yang ada padamu itu bukan kurnia-Nya?

8 Ya, kamu tidak memerlukan apa-apa lagi! Kamu memang sudah kaya-
raya! Tanpa kami pun kamu sudah menjadi raja! Namun, kamu tidak
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begitu. Alangkah baiknya jika kamu benar-benar raja. Dapatlah kami
memerintah bersamamu. 9 Pada pandanganku, Allah memberikan ke-
dudukan paling rendah kepada kami para rasul; tak ubah seperti orang
yangdijatuhi hukummati di hadapanorang ramai, dijadikan tontonanpara
malaikat danmanusia. 10Keranaal-Masih, kamimenjadi orangyangbodoh;
tetapi kerana al-Masih, kamu menjadi orang bijak. Kami lemah, namun
kamu kuat! Kami dihina, sedangkan kamu dimuliakan! 11 Hingga saat
ini kami lapar dan dahaga, berpakaian lusuh, didera, tiada tempat tinggal
yang tetap. 12 Kami bertungkus-lumus menyara hidup. Kami membalas
sumpahseranahdenganberkat restu, danbersabarketikadianiaya. 13Kami
membalas caci maki dengan kata-kata yang baik. Kami dianggap sampah
masyarakat, sampah dunia hingga sekarang.

14 Aku menulis demikian kepadamu bukanlah untuk memalukanmu,
tetapi untuk menasihatimu sebagai anak-anakku yang kusayangi.
15 Walaupun kamu mungkin mempunyai sepuluh ribu orang pengasuh
dalam Isa al-Masih, bapamu tidaklah ramai. Ini kerana dalam al-Masih,
aku seperti bapamu yang telah membawa Injil kepadamu. 16 Oleh itu
aku menyeru kamu, ikutlah teladanku. 17 Bagi tujuan itu aku mengutus
Timotius, anakku yang dikasihi dan setia dalam Tuhan. Dia akan
mengingatkankamu tentang jalanhidupyang kuikut sejak berimankepada
al-Masih, iaitu jalan hidup yang telah kuajarkan kepada jemaah di serata
tempat.

18 Ada di antara kamu yang bersikap angkuh kerana menyangka aku
tidakakanmengunjungimu. 19KiranyadiizinkanTuhan, akuakanmengun-
jungimu tidak lama lagi danmelihat bukan hanya apa yang dikatakan oleh
orang yang angkuh itu tetapi apa kuasa mereka. 20 Kerana kerajaan Allah
bukan sekadar kata-kata sahaja tetapi terdiri daripada kuasa. 21Mana yang
kamu pilih? Agar aku datang kepadamu dengan rotan, atau dengan kasih
sayang dan lemah lembut?

5
Dosa dalam Jemaah

1 Aku dimaklumkan bahawa di kalanganmu ada perbuatan cabul yang
tidak pernah dilakukan oleh orang yang tidak mengenal Tuhan pun: Seo-
rang lelaki berzina dengan isteri ayahnya. 2 Namun begitu, kamu masih
bermegah. Sewajarnya kamu bersedih dan bertindak menyingkirkan
orang yang melakukan perbuatan itu. 3 Walaupun pada lahirnya aku
jauh daripadamu, namun pada batinnya aku bersamamu. Aku pun sudah
menjatuhkan hukuman atas orang yang melakukan perbuatan itu seolah-
olah aku berada di tengah-tengah kamu. 4Apabila kamu berhimpun demi
nama Junjungan kita Isa, sifatkanlah aku ada di kalanganmupada batinnya
dan dengan kuasa Junjungan kita Isa 5 serahkanlah orang itu kepada Iblis
supaya tubuhnya dimusnahkan tetapi rohnya dapatlah diselamatkan pada
hari Junjungan datang kembali.

6Kamutidakharusbermegah. Tentukamumengenalpepatah ini: ‘Sedikit
ragi mencemari seluruh adunan.’ 7 Buanglah ragi lama supaya kamu
menjadi adunan baru tanpa ragi. Aku tahu bahawa kamu sebenarnya
begitu. Kerana al-Masih, domba Paska kita telah dikorbankan. 8Marilah
kita sambut perayaan Paska bukan dengan ragi yang lama, ragi lambang
kejahatan dan kezaliman, melainkan dengan roti yang tidak beragi, iaitu
ketulusan hati dan keikhlasan.
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9 Dalam suratku yang lalu, aku telah menyerumu supaya menjauhkan
diri daripada orang yang cabul. 10Orang cabul yang kumaksudkan bukan-
lah yang tidak mengenal Allah maka berkelakuan cabul, tamak, menipu
dan menyembah berhala. Untuk menjauhkan diri daripada mereka ini,
terpaksalah kamu keluar dari dunia ini. 11 Maksudku ialah kamu tidak
harus bergaul dengan orang yang mengaku dirinya sebagai saudara tetapi
padahakikatnyaorangyangcabul, tamak, penyembahberhala, pengumpat,
pemabuk atau penipu. Janganlahmakan bersamamereka.

12Apakah urusanku sehingga aku harusmengadili orang di luar jemaah?
Bukankah kamu hanya mengadili orang di dalam jemaah saja? 13 Tetapi
bagi yang di luar jemaah, Allah sendiri akan mengadili mereka. Oleh itu,
kamu harus singkirkan orang yang durjana dari kalanganmu.

6
Tuntutanmahkamah tidak digalakkan

1 Sekiranya salah seorang antara kamu bertikai dengan yang lain, wa-
jarkah dia bawa perkara itu ke hadapan hakim yang tidak mengenal Allah
dan bukan kepada orang salih? 2 Tidakkah kamu tahu bahawa orang
salih akan mengadili dunia ini? Jika kamu mengadili dunia ini, tidak
sanggupkah kamu mengadili perkara yang kecil? 3 Tidakkah kamu tahu
bahawa kita akan mengadili para malaikat? Apatah lagi hal ehwal hidup
sehari-hari? 4 Adakah kamu akan membawa perkara begitu ke hadapan
orang yang langsung tidak ada kedudukan di kalangan jemaah? 5Alangkah
memalukan! Tentu ada seorang daripada kamu yang cukup bijaksana
untuk menyelesaikan pertikaian antara saudara seiman. 6 Tetapi tidak, se-
orang saudara tergamak mendakwa saudara yang lain, justeru di hadapan
orang yang tidak percaya!

7 Dengan adanya pendakwaan sesama kamu, jelaslah bahawa kamu
sudah ditewaskan. Daripada yang demikian, bukankah lebih baik kamu
dipersalahkan? Bukankah lebih baik kamu dirugikan. 8 Sebaliknya kamu
sendiri yang bersalah danmerugikan saudara seimanmu sendiri!

9 Kamu tentu tahu bahawa orang yang tidak taat akan perintah Allah
tidak akan menikmati kerajaan Allah. Janganlah menipu diri. Orang
yang berkelakuan cabul, menyembah berhala, berzina, melakukan liwat,
10mencuri, bersikap tamak, sering mabuk, mengumpat atau merompak –
semuanya tidak akan menikmati kerajaan Allah. 11 Begitulah kelakuan se-
bilangan daripadamu dahulu. Tetapi kamu telah dibersihkan, dikuduskan
dan diperbenarkan dalam nama Junjungan Isa al-Masih dan dengan Roh
Allah Tuhan kita.

Percabulan
12 Segala-galanya halal bagiku, tetapi bukan segala-galanya berfaedah.

Segala-galanya halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan sesuatu mem-
perhamba diriku. 13 Makanan untuk perut dan perut untuk makanan.
Ya, tetapi Allah akan menghapuskan kedua-duanya. Tubuh kita bukan
untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi untuk Tuhan, dan Tuhan untuk
tubuh kita. 14 Allah telah membangkitkan Junjungan daripada kematian.
Begitu jugalah Allah akan membangkitkan kita daripada kematian dengan
kuasa-Nya. 15 Kamu tahu bahawa tubuh kamu itu sebahagian tubuh al-
Masih; maka wajarkah kamu menjadikannya sebahagian tubuh seorang
pelacur? Tidak sekali-kali! 16Atau tidakkah kamu tahu bahawa seseorang
yang bersetubuh dengan seorang pelacur itu menjadi satu tubuh dengan
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pelacur itu? Di dalam kitab suci jelas tersurat, ‘Mereka berdua menjadi
satu.’ 17 Apabila seseorang menyatukan diri dengan Tuhan, rohnya akan
menjadi satu dengan Roh Tuhan.

18 Jauhilah perbuatan cabul. Dosa lain tidak dilakukan terhadap tubuh
sendiri; tetapi seseorang yang melakukan perbuatan cabul berdosa ter-
hadap tubuhnya sendiri. 19Kamu tentu tahu bahawa tubuhmu itu tempat
kediaman Roh Suci yang telah dikurniakan Allah kepadamu. Tubuhmu
bukanlah milikmu, tetapi milik Allah. 20 Allah telah membelimu dengan
harga yang sudah dibayar sepenuhnya. Oleh itu, gunakanlah tubuhmu
untukmemuliakan Allah.

7
Tentang perkahwinan

1 Sekarang aku akan membincangkan masalah yang kamu kemukakan
di dalam suratmu. Jika seorang lelaki tidak berkahwin, itu memang baik.
2Namundemikian, supaya tidak tergodamelakukan perbuatan yang cabul,
lebih baiklah setiap lelaki itu beristeri dan setiap perempuan bersuami.
3 Seorang suami harus menunaikan kewajipan kepada isterinya, begitu
juga seorang isteri kepada suaminya. 4 Seorang isteri tidak berkuasa ke
atas tubuhnya sendiri; suaminya berkuasa ke atas tubuhnya. Demikianlah
juga, seorang suami tidak berkuasa ke atas tubuhnya sendiri; isterinya
yang berkuasa ke atas tubuhnya. 5 Jangan renggangkan hubungan sebagai
suami isteri, kecuali sementara waktu dengan persetujuan bersama untuk
bertumpu kepada ibadat. Tetapi setelah itu teruskan hubungan sebagai
suami isteri, supaya Iblis tidak berjaya menggodamu kerana kamu tidak
dapatmenahan nafsu. 6Akumenyampaikan ini bukanlah sebagai perintah
tetapi sebagai nasihat. 7Memanglah aku lebih suka sekiranya kamu semua
sepertiku. Tetapi Allah memberikan kurnia yang khusus; yang seorang
kurnia ini, yang lain kurnia itu.

8Kepada yang belum berkahwin dan kepada wanita yang telah menjadi
balu. Inilah nasihatku: Memang baik kamu terus hidup sendirian seperti
aku. 9 Tetapi sekiranya kamu tidak dapat menahan nafsu, berkahwinlah.
Ini lebih baik daripadamembiarkan hawa nafsu bergelora.

10 Kepada yang sudah berkahwin, inilah perintahku, yang sebenarnya
bukan perintah aku tetapi perintah Tuhan. Seorang isteri tidak boleh
meninggalkan suaminya. 11 Tetapi jika seorang isteri telah meninggalkan
suaminya, dia mesti terus hidup bersendirian, atau dia boleh balik kepada
suaminya. Seorang suami tidak bolehmenceraikan isterinya.

12Kepada yang lain aku memberikan nasihat ini, iaitu nasihatku sendiri,
bukan perintah Allah: Jika seorang lelaki beriman mempunyai isteri yang
tidak beriman dan isteri itu bersetuju terus hidup bersamanya, maka
lelaki itu tidak boleh menceraikan isterinya. 13 Jika seorang wanita be-
riman mempunyai suami yang tidak beriman dan suami itu bersetuju
untuk terus hidup bersamanya, maka wanita itu tidak boleh menceraikan
suaminya. 14 Seorang suami yang tidak beriman menjadi suci kerana
isterinya. Demikian juga, seorang isteri yang tidak beriman menjadi suci
kerana suami. Jika tidak, anak-anakmu akan menjadi anak-anak yang
tercela. Tetapi dengan demikianmereka adalah anak-anak yang suci.

15 Namun demikian, jika seseorang yang tidak beriman hendak
meninggalkan isteri atau suaminya yang beriman, biarkanlah dia berbuat
demikian. Jika ini terjadi, suami atau isteri yang beriman itu bebas
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membuat pilihan. Allah mahu kamu semua hidup aman damai. 16Wahai
isteri yang beriman, bagaimana kamu boleh pasti bahawa kamu tidak
akan dapat menyelamatkan suamimu? Demikian juga, wahai suami yang
beriman, bagaimana kamu boleh pasti bahawa kamu tidak akan dapat
menyelamatkan isterimu?

Hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah
17 Setiap orang harus hidup dalam keadaan yang ditetapkan Tuhan un-

tuknya ketikamemanggilnya. Demikianlah ajaran yang telah kusampaikan
kepada semua jemaah. 18Contohnya, jika seseorang itu sudahpun bersunat
sewaktu Allah memanggilnya, janganlah pula dia cuba menghilangkan
tanda sunat itu. Demikian juga, sekiranya seseorang itu tidak bersunat
semasa Allah memanggilnya, janganlah dia meminta disunat. 19 Bersunat
atau tidak bersunat bukan perkara yang terpenting. Yang terpenting ialah
taat akan perintah Allah. 20Setiap orang harus terus hidup dalam keadaan-
nya ketika dia telah dipanggil Allah. 21 Jika kamu hamba ketika dipanggil
Allah, janganlah bersusah hati kerana itu; tetapi jika kamu mendapat
peluang untuk menjadi orang merdeka, ambillah peluang itu. 22 Hamba
yang beriman kepada Tuhan menjadi orang merdeka di sisi Tuhan. Begitu
juga orangmerdeka yang beriman kepada al-Masihmenjadi hamba kepada
al-Masih. 23 Kamu telah dibeli dengan harga yang dibayar sepenuhnya;
maka janganlah kamu menjadi hamba manusia. 24 Saudara-saudaraku,
masing-masing hiduplah bersama Allah dalam keadaan yang sama seperti
ketika dipanggil Allah.

25 Tuhan tidak memberiku perintah tentang orang yang belum kahwin;
tetapi aku menasihatimu, kerana dengan belas kasihan Tuhan aku boleh
dipercayai. 26 Oleh sebab kini kita diancam pelbagai pancaroba, aku
yakin bahawa setiap lelaki baiklah meneruskan hidup dalam keadaannya
sekarang. 27 Sekiranya kamu sudah beristeri, janganlah cuba menceraikan
isterimu. Jika kamu belum beristeri, usahlah berkahwin. 28Namun, kalau
kamu berkahwin, kamu tidaklah berdosa. Demikian juga, jika seorang
gadis berkahwin, dia tidak berdosa. Tetapi orang yang berkahwin banyak
menghadapi masalah; akumahu kamu bebas daripadamasalah itu.

29 Saudara-saudaraku, maksudku demikian: Masa kita sudah semakin
suntuk. Mulai sekarang, setiap lelaki yang beristeri, hiduplah seolah-
olah tidak beristeri; 30 orang yang menangis, hiduplah seolah-olah tidak
bersedih; orang yang tertawa, hiduplah seolah-olah tidak gembira; orang
yang membeli barang, sifatkanlah seolah-olah barang yang dibeli itu tidak
dimiliknya; 31Orang yang menggunakan barang-barang yang ada di dunia
seolah-olah tidakmenggunakannya kerana dunia dalam keadaan sekarang
sedang lenyap.

32 Aku mahu kamu bebas daripada kerunsingan. Seorang yang tidak
beristeri akan menumpukan minat kepada hal-hal ketuhanan untuk men-
dapat keredaan-Nya. 33 Sebaliknya, seorang yang mempunyai isteri akan
menumpukan perhatian kepada hal-hal duniawi untuk menggembirakan
isterinya. 34Dengan demikian perasaannya berbelah-bagi. Seorang wanita
atau gadis yang tidak bersuami menumpukanminatnya kepada hal-hal ke-
tuhanan kerana ingin mengabdikan seluruh dirinya kepada Tuhan. Tetapi
seorang wanita yang telah bersuami akan memusatkan perhatian kepada
hal-halduniawiuntukmenyukakanhati suaminya. 35Akumenasihati kamu
demikian untuk menolongmu. Aku tidak mahu melarangmu membuat itu
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dan ini. Aku ingin kamumelakukan apa yang wajar danmengabdikan diri
sepenuh hati kepada Tuhan.

36 Sekiranya seorang lelaki merasa dia tidak adil terhadap tunangnya,
dan jika gadis itu semakin meningkat usianya, dan dia merasa dia patut
berkahwin dengan gadis itu, maka dia harus bertindakmenurut hasratnya.
Dia tidaklah berdosa jika berkahwin. 37 Tetapi jika seorang lelaki dengan
kerelaannya sendiri mengambil keputusan tidak akan berkahwin dengan
gadis tunangnya itu, dandia dapatmengawal nafsunya, serta tahu apa yang
akan dilakukannya, maka lebih baiklah dia tidak berkahwin. 38 Tegasnya,
berkahwin itu baik, tetapi tidak berkahwin lebih baik lagi.

39 Seorang wanita yang telah berkahwin terikat kepada suaminya hanya
sepanjang hayat suaminya itu. Setelah suaminya meninggal dunia, wanita
itu bebas berkahwin lagi dengan sesiapa sahaja lelaki pilihannya asalkan
dia seorang beriman. 40 Tetapi wanita itu akan lebih berbahagia jika tidak
berkahwin lagi. Ini fikiranku sendiri, tetapi aku yakin aku mendapat
panduan daripada Roh Allah.

8
Makanan yang dipersembahkan kepada berhala

1 Sekarang tentang soal makanan yang telah dipersembahkan kepada
berhala: Kita tahu bahawa kita semua mempunyai ilmu pengetahuan.
Tetapi ilmu pengetahuan boleh membuat orang angkuh manakala kasih
membina hidup. 2 Seseorang yang menyangka dirinya serba tahu, sebe-
narnya tidakmengetahui apa yang patut diketahui. 3Tetapi seseorang yang
mengasihi Allah, dikenal oleh Allah.

4 Tentang makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala: Kita
tahu bahawa berhala menggambarkan sesuatu yang tidak ada. Kita tahu
bahawa Allah itu Esa, tiada tuhan selain Allah. 5 Walaupun ramai yang
dipanggil dewa dan junjungan, di syurga dan di bumi, 6 namun bagi kita
Allah adalahEsa, Bapayangmencipta segala-galanya, danuntukDialahkita
hidup. Junjungan kita juga Esa, iaitu Isa al-Masih. Segala-galanya dicipta
melalui-Nya, dan kerana Dialah kita hidup.

7Tetapi tidak semua orang yang mengetahui hakikat ini. Ada orang yang
hingga sekarang ini sudah biasa menyembah berhala, dan apabila mereka
makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala, mereka
merasakan bahawa makanan itu makanan berhala. Oleh itu, hati nurani
mereka yang lemah menjadi ternoda. 8 Sebenarnya makanan tidak dapat
mengeratkan hubungan kita dengan Allah. Kita tidak akan rugi jika kita
tidakmakanmakanan itu, dan tidak pula untung jika memakannya.

9 Namun demikian, berhati-hatilah, jangan sampai kebebasanmu
melakukan apa sahaja menjadi batu sandungan kepada orang yang
lemah. 10 Sekiranya seseorang yang hati nuraninya lemah melihat kamu
yang dianggap lebih berpengetahuan makan di kuil berhala, tidakkah
ini akan menggalakkannya makan makanan yang dipersembahkan
kepada berhala? 11 Dengan demikian pengetahuan kamu itu membawa
kebinasaan kepada saudaramu yang lemah itu, sedangkan al-Masih telah
mati untuknya juga. 12 Jika kamu secara demikian berdosa terhadap
saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, kamu
sebenarnyaberdosa terhadapal-Masih. 13 Jadi, jikamakananmenyebabkan
saudaraku berdosa, aku tidak akan makan daging lagi, supaya jangan
sampai akumembuat saudaraku tersandung.
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9
Hak dan kewajipan rasul

1 Bukankah aku seorang yang ‘merdeka’? Bukankah aku seorang rasul?
Tidakkah aku pernah melihat Isa, Junjungan kita? Bukankah kamu hasil
kerjaku untuk Tuhan? 2Mungkin orang lain enggan mengakuiku sebagai
rasul, tetapi kamu pasti mengakuiku! Hidupmu bersatu dengan Tuhan
membuktikan kerasulanku.

3 Apabila orang mengecamku, kujawab demikian. 4 Tidak berhakkah
kami menerima makanan dan minuman untuk kerja kami? 5 Tidakkah
kami berhak membawa isteri yang beriman, sebagaimana yang dilakukan
oleh saudara-saudara Junjungan dan oleh rasul-rasul lain termasuk Kefas?
6Wajarkah aku dan Barnabas sahaja mencari nafkah sendiri?

7 Tiada askar yang menyara diri sendiri dalam angkatan perang. Tiada
peladangyang tidakmakanbuahanggurdari ladangsendiri. Tiadagembala
yang tidak minum susu dari domba sendiri. 8 Adakah aku mengatakan
semua ini hanya dari segi pandangan manusia? Tidakkah hukum Taurat
jugamenyuarakanperkara ini? 9Telah tersurat dalamTauratMusa, ‘Jangan
berangus mulut lembu yang sedang mengirik bijirin.’ Tentulah Allah tidak
menumpukan perhatian kepada lembu sahaja. 10 Bukankah kita yang
dimaksudkan oleh Allah dalam firman itu? Tentu sekali. Orang yang
membajak danmenuai memang wajar bekerja dengan harapanmenerima
sebahagian daripada tuaian. 11Kami telah menyemai benih rohani dalam
hidupmu. Memang patutlah kami menuai sedikit hasil daripadamu. 12 Jika
orang lain berhak mengharapkannya daripadamu, bukankah kami lebih
berhak lagi?
Namun, kami tidak menggunakan hak itu. Kami lebih suka menanggung

segala-galanya supaya tidak tergendala penyebaran Injil tentang al-Masih.
13Kamu tentu tahubahawaorang yangbekerja dalamrumah ibadatmener-
imamakanan dari rumah ibadat. Orang yang bertugasmempersembahkan
korbandi atasmazbahmenerima sebahagiandaripadakorban itu. 14Begitu
jugalah Tuhan telah menetapkan, bahawa orang yang menyampaikan Injil
harus menerima nafkah daripada kerja itu.

15 Tetapi aku belum menggunakan satu pun hak itu. Aku menulis
demikian bukanlah untuk menuntut hak-hak itu bagi diriku. Biarlah aku
mati daripada kehilangan apa yang kumegahkan. 16 Namun, aku tidak
berhak untuk bermegah dengan mengkhabarkan Injil kerana kerja ini
telah menjadi kewajipanku. Malanglah aku jika tidak menjalankannya.
17 Andainya aku melakukannya mengikut kehendakku sendiri, patutlah
aku mengharapkan upah. Tetapi aku melakukannya sebagai kewajipan,
kerana Allah telah memberiku tugas itu. 18 Jadi, apakah upahku? Upahku
ialah mendapat hak istimewa untuk mengkhabarkan Injil tanpa meminta
bayaran ataumenuntut hakku sebagai penyebarnya.

19 Aku orang merdeka, bukan hamba sesiapa. Tetapi aku memperham-
bakan diri kepada semua orang supaya aku dapat menawan hati ramai
orang. 20 Bagi orang Yahudi, aku berlaku seperti orang Yahudi supaya
aku dapat menawan hati orang Yahudi. Bagi orang yang terikat kepada
Taurat, aku berlaku seperti orang yang terikat kepada Taurat, padahal
aku tidak terikat kepada Taurat. Aku berbuat demikian supaya aku dapat
menawan hati mereka. 21 Bagi orang yang tidak terikat kepada Taurat,
aku berlaku seperti orang yang tidak terikat kepada Taurat. Aku berbuat
demikian supaya aku dapat menawan hati mereka. Ini tidaklah bermakna
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aku tidak taat akan hukum Allah. Sebenarnya aku dikuasai oleh hukum
al-Masih. 22 Bagi mereka yang lemah, aku berlaku lemah untuk menawan
hati mereka. Aku menjadi segala-galanya kepada semua orang supaya
dengan sedaya upaya aku dapat menyelamatkan seramai mungkin. 23Aku
melakukan semua ini untuk Injil, semoga aku jugamendapat berkatnya.

24 Sebagaimana kamu tahu, dalam lumba lari, semua peserta mengambil
bahagian tetapihanyaseorangyangmendapathadiah. Olehyangdemikian,
berlarilah, hingga menerima hadiah. 25 Setiap ahli sukan yang bertand-
ing dalam sukan berlatih dengan gigih, kerana ingin mendapat mahkota,
walaupunmahkota itu tidak kekal. Tetapi kitamenjalani latihan yang ketat
untuk mendapat mahkota yang kekal. 26 Oleh itu aku terus-menerus lari
ke garis penamat. Juga seperti ahli tinju, aku tidak mahu mensia-siakan
tumbukanku. 27 Aku bersungguh-sungguh melatih diri, untuk menguasai
diri, supaya aku tidak ditolak setelah mengkhabarkan Injil kepada orang
lain.

10
Peringatan dari sejarah Israel

1 Saudara-saudaraku, aku ingin mengingatkan kamu bahawa nenek
moyang kita berada di bawah awan, dan semuanya menyeberangi Laut
Merah. 2 Mereka semua diimadkan di dalam awan dan laut itu untuk
menjadi pengikut Musa. 3 Mereka makan makanan rohani yang sama
4danminumminuman rohani yang sama dari batu rohani yangmenyertai
mereka, dan batu rohani itu adalah al-Masih sendiri. 5 Namun demikian,
Allah tidak meredai kebanyakan daripada mereka, maka mayat mereka
bergelimpangan di gurun.

6 Semua ini menjadi contoh kepada kita supaya kita tidak ingin akan
kejahatan seperti mereka dahulu; 7 dan supaya kita tidak menyembah
berhala seperti sebilangan daripada mereka. Telah tersurat, ‘Umat itu
mula makan minum dan menari untuk menyembah berhala.’ 8 Janganlah
kita berkelakuan cabul seperti sesetengah mereka. Akibat perbuatan itu,
dua puluh tiga ribu orang mati dalam sehari. 9 Janganlah kita cubai
Tuhan seperti yang dilakukan oleh sebilangan daripadamereka. Akibatnya
mereka mati dipagut ular berbisa. 10 Janganlah kita bersungut seperti
sesetengahmereka, sehingga nyawamereka dicabut Malaikat Maut.

11 Semua yang terjadi kepada mereka merupakan suatu iktibar, dan
telah ditulis untuk menjadi amaran kepada kita yang hidup pada akhir
zaman. 12 Sesiapa yang menyangka dirinya berdiri tegap, berhati-hatilah
supaya tidak jatuh. 13 Setiap cubaan yang kamu alami memang biasa
dihadapi orang. Tetapi Allah setia menepati janji-Nya. Dia tidak akan
membiarkan kamu dicubai melebihi kekuatanmu. Sewaktu kamu dicubai,
Allah akan memberimu jalan keluar supaya kamu mendapat kekuatan
menanggungnya.

14 Oleh itu, saudara-saudara yang kukasihi, jauhkanlah diri daripada
penyembahanberhala. 15Akuberkata-katakepadamuseperti kepadaorang
bijaksana. Fikirkanlahmasak-masak. 16Bukankah cawankesyukuran yang
kita berkati itu menunjukkan kita sama-sama mengambil bahagian dalam
darahal-Masih? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan itumenunjukkan
kita sama-sama mengambil bahagian dalam tubuh al-Masih? 17Walaupun
kita ramai, kita semuamerupakan satu tubuh, kerana kita makan roti yang
satu itu bersama-sama.
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18 Perhatikan orang Yahudi: Bukankah mereka yang makan makanan
yang dipersembahkan di atas mazbah itu bersama-sama mengambil ba-
hagian dalam penyembahan? 19 Adakah maksudku bahawa berhala, atau
makanan yang dipersembahkan kepada berhala, tidak bererti apa-apa?
20 Tidak! Apa yang dipersembahkan di atas mazbah berhala bukanlah
persembahan kepada Allah tetapi kepada roh-roh iblis. Aku tidak mahu
kamu terlibat dengan roh-roh iblis. 21 Kamu yang tidak dapat minum
daripada cawan Tuhan, minum pula daripada cawan roh iblis. Kamu
yang tidak dapat makan di meja Tuhan, makan pula di meja roh iblis.
22 Bukankah kita yang membuat Tuhan cemburu sekiranya kita berbuat
demikian? Adakah kita lebih kuat daripada Tuhan?

Kebebasan orang beriman
23 Kita dibenarkan berbuat segala sesuatu tetapi tidak semuanya

berfaedah; kita dibenarkan berbuat segala sesuatu tetapi tidak semuanya
membina hidup. 24 Janganlah lakukan sesuatu untuk kepentingan diri
sendiri saja. Lakukanlah untuk kepentingan orang lain juga.

25 Kamu boleh makan apa saja yang dijual di pasar daging. Jangan
tanyakan apa-apa, supaya hati nuranimu tidak terganggu; 26 kerana ‘Bumi
ini dan segala yang di dalamnyamilik Tuhan.’

27 Jika kamu diajak makan oleh seorang yang tidak beriman dan kamu
menerima, makanlah apa-apa yang dihidangkan. Usah tanyakan apa-apa,
supaya hati nuranimu tidak terganggu. 28 Tetapi jika seseorang member-
itahumu, ‘Makanan ini telah dipersembahkan kepada berhala’, janganlah
makan makanan itu, demi kebaikan orang itu, dan demi hati nurani.
29Maksudku bukan hati nuranimu, tetapi hati nurani orang itu. Mungkin
ada yang bertanya, ‘Mengapa pula kebebasanku harus kubatasi untuk hati
nurani orang lain? 30 Jika aku telah mengucap syukur kepada Allah atas
makanan itu, mengapa orang harus mengecamku?’

31 Setiap yang kamu lakukan, baik makan mahupun minum, lakukanlah
untukmemuliakanAllah. 32 Jagalah tingkah lakumu, jangan sampaimenye-
babkan orang lain berdosa, baik orang Yahudi, bukan Yahudi, mahupun
jemaah Allah. 33 Ikutlah teladanku. Dalam setiap yang kubuat, aku
cuba menyukakan hati semua orang. Aku tidak melebihkan kepentingan
diriku. Akumengutamakan kepentingan orang lain, untukmenyelamatkan
mereka.

11
Peraturan bagi jemaah

1Teladani aku, sebagaimana akumeneladani al-Masih.
2 Sekarang aku memujimu, saudara-saudaraku, kerana kamu mengin-

gatiku dalam semua hal dan memelihara segala ajaran yang telah kusam-
paikan kepadamu.

3 Tetapi aku mahu kamu tahu bahawa ketua setiap lelaki ialah al-Masih,
ketua wanita ialah lelaki dan ketua al-Masih ialah Allah. 4 Jika seorang
lelaki berdoa atau bernubuat dengan kepala bertudung, dia mengaibkan
kepalanya. 5Sebaliknya, jika seorangwanitaberdoaataubernubuatdengan
kepala tidak bertudung, dia mengaibkan kepalanya, samalah seperti dia
membotakkan kepalanya. 6 Jika seseorang wanita tidak bertudung kepala,
baiklah rambutnya dicukur. Jika satu keaiban bagiwanita dicukur atau dib-
otakkan kepalanya, hendaklah dia bertudung kepala. 7 Seorang lelaki tidak
patut menudung kepalanya, kerana dia mencerminkan dan memuliakan
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Allah; tetapiwanita adalahkemuliaan lelaki. 8Lelaki tidakberasal daripada
wanita, tetapi wanita berasal daripada lelaki. 9 Begitu juga, lelaki tidak
dicipta untukwanita, tetapiwanita dicipta untuk lelaki. 10Oleh itu, dan oleh
sebab para malaikat, wanita harus memakai satu lambang kewibawaan di
atas kepalanya.

11Walau bagaimanapun, lelaki dan wanita saling bergantung, di bawah
kuasa Tuhan. 12 Sebagaimana wanita berasal daripada lelaki, maka lelaki
pula lahirmelaluiwanita; segala-galanyadaripadaAllah. 13Timbangkanlah
sendiri. Wajarkah seorang wanita berdoa kepada Allah dengan tidak
bertudung kepala? 14 Tidakkah alam tabii sendiri mengajar kamu ba-
hawa jika seorang lelaki menyimpan rambut panjang, itu suatu keaiban
baginya? 15 Tetapi jika seorang wanita mempunyai rambut panjang, itu
suatu kemuliaan baginya; kerana rambut dikurniakan kepadanya sebagai
penudung. 16 Namun demikian, jika sesiapa kelihatan ingin membantah,
maka jawablah bahawa kita tidak mempunyai adat yang lain, begitu juga
semua jemaah Allah.

Perjamuan Tuhan
17 Dalam memberimu petunjuk-petunjuk berikut, aku tidak memujimu

kerana apabila kamu berhimpun, bukan kebaikan tetapi keburukan yang
timbul. 18 Pertama sekali, apabila kamu berhimpun sebagai satu jemaah,
aku dengar kamu berkelompok-kelompok, dan aku percaya sebahagian
yang kudengar. 19 Sememangnya di kalanganmu pasti terbentuk beber-
apa kelompok, sehingga mereka yang diperkenan Allah menjadi nyata.
20 Apabila kamu berhimpun di suatu tempat, bukanlah Perjamuan Tuhan
yang kamu makan 21 kerana semua berebut hendak makan dahulu; se-
hingga ada yang lapar dan ada pula yang mabuk. 22 Apa! Tidakkah kamu
mempunyai rumah untukmakanminum di dalamnya? Atau adakah kamu
memandang hina jemaah Allah dan hendakmemperkecil orang yang tidak
mempunyai apa-apa? Apakahakankukatakankepadamu? Akankupujikah
kamu dalam hal ini? Tentunya tidak!

23Aku telah menerima daripada Junjungan apa yang telah kusampaikan
kepadamu: Bahawa pada malam Dia dikhianati, Junjungan Isa telah
mengambil roti; 24 dan selepas mengucap syukur, Dia telah memecah-
mecahkan roti itu lalu berkata, ‘Ambil, dan makanlah; ini tubuh-Ku
yang diserahkan untukmu; lakukanlah ini sebagai peringatan kepada-Ku.’
25Demikian juga, Dia mengambil cawan makan malam itu sambil berkata,
‘Cawan Perjanjian Baru dengan darah-Ku. Setiap kali kamumeminumnya,
lakukan ini sebagai peringatan kepada-Ku,’ 26 Kerana setiap kali kamu
makan roti danminum dari cawan dengan cara demikian, kamumemberi-
takan kematian Junjungan hingga kedatangan-Nya.

27 Jika sesiapa makan roti atau minum dari cawan Tuhan ini secara
yang tidak wajar, dia akan menanggung dosa terhadap tubuh dan darah
Junjungan. 28 Hendaklah setiap orang memeriksa dirinya, dan kemu-
dian makan roti itu dan minum dari cawan itu; 29 kerana jika seseorang
memakannya dan meminumnya secara yang tidak wajar, dia makan dan
minum akan penghukuman kepada dirinya, kerana tidak mengenal dan
menghargai tubuh Tuhan. 30 Oleh sebab itu ada sebilangan besar yang
lemah dan yang sakit di kalanganmu, malah ada yang meninggal dunia.
31 Jika kitamenghakimi diri sendiri, tidaklahkita dihakimi. 32Tetapi apabila
kita dihakimi, kita dihukum oleh Tuhan supaya kita insaf, agar kita tidak
dibinasakan bersama-sama dunia.
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33Oleh itu, saudara-saudaraku, apabila kamu berhimpun untuk makan,
tunggulah satu sama lain sebelum bermula. 34 Tetapi jika ada sesiapa
yang lapar, makanlah dahulu di rumah, supaya perhimpunanmu tidak
mendatangkanhukuman. Hal-hal lain akankuatur ketika akudatangkelak.

12
Kurnia rohani

1Aku tidak mahu kamu jahil, saudara-saudaraku, tentang kurnia-kurnia
rohani: 2 Kamu tahu bahawa dulu, sebelum kamu menjadi umat Allah,
kamutelah terpedayadalampelbagai carauntukmenjadipengikutberhala-
berhala yang bisu. 3 Oleh itu aku menyatakan kepadamu, tiada siapapun
yang bersuara di bawah pimpinan Roh Allah akan berkata: ‘Isa terkutuk’;
dan tiada siapapun dapat mengakui, ‘Isa adalah Junjungan Yang Esa,’ ke-
cuali di bawah bimbingan Roh Suci.

4 Terdapat berbagai-bagai kurnia, tetapi semuanya berpunca daripada
satu Roh. 5Ada berbagai-bagai pelayanan, tetapi hanya satu Tuhan. 6Ada
berbagai-bagai kerja, tetapi Allah Yang Esamengerjakan semuanya.

7 Tetapi Roh Suci memberi seseorang kurnia tertentu untuk kebaikan
semua. 8 Ada yang diberi kurnia oleh Roh Suci untuk berbicara dengan
penuh hikmat, dan ada pula yang dikurniakan Roh Suci untuk berbicara
tentang pengetahuan. 9 Ada juga yang dikurniai dengan keteguhan iman,
ada yang diberi kurnia kebolehan untuk menyembuhkan orang sakit dari-
pada Roh yang sama. 10 Kepada yang lain diberi kurnia untuk menger-
jakan mukjizat, ada yang diberi kebolehan bernubuat dan menyampaikan
perkhabaran daripada Allah. Juga ada mereka yang dikurniai kebolehan
untukmembezakan di antara roh-roh. Ada jugamereka yang diberi kurnia
untuk bertutur dalam pelbagai lidah, dan ada pula yang diberi kurnia
untuk mentafsirkan lidah-lidah itu. 11 Namun Roh yang satu dan sama
mengerjakan semua ini, Roh Sucilah yang mengagih-agihkan kurnia yang
berlainanmenurut kehendak-Nya.

Banyak anggota tetapi satu tubuh
12 Sebagaimana tubuh yang satu mempunyai banyak anggota, tetapi

semua anggota itu merupakan satu tubuh, demikian juga al-Masih. 13Oleh
satuRohkita semua telahdiimadkankedalamsatu tubuh –baikYahudi atau
Yunani, baik hamba atau orangmerdeka – dan semua telah disuruhminum
ke dalam satu Roh yang sama.

14 Tubuh bukan hanya terdiri daripada satu anggota tetapi banyak
anggota. 15 Kalaulah kaki berkata, ‘Oleh sebab aku bukan tangan, aku
bukanlah sebahagian tubuh,’ maka benarkah kaki itu bukan sebahagian
tubuh? 16 Dan kalaulah telinga berkata, ‘Oleh sebab aku bukan mata, aku
bukanlah sebahagian tubuh,’maka benarkah telinga itu bukan sebahagian
tubuh? 17Andainya seluruh tubuh itu satumata, dimanakahpendengaran?
Sekiranya seluruh tubuh itu pendengaran, di manakah pula penghiduan?
18TetapiAllah telahmeletakkansetiapanggotadi tubuhmenurutkehendak-
Nya. 19 Kalaulah semuanya hanya satu anggota, di manakah tubuh?
20 Tetapi sekarang ada banyak anggota, namun kesemuanya dalam satu
tubuh.

21Mata tidak boleh berkata kepada tangan, ‘Aku tidak memerlukanmu,’;
kepala tidak boleh berkata kepada kaki, ‘Aku tidak memerlukanmu.’
22 Malah, anggota-anggota tubuh yang kelihatan lebih lemah itulah yang
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amat kita perlukan. 23 Kepada anggota-anggota yang kita anggap ku-
rang terhormat, kita berikan lebih banyak penghormatan; dan bahagian-
bahagian tubuhkitayang tidak layakditunjukkanmempunyai lebihbanyak
kesopanan. 24 Sedangkan bahagian-bahagian yang layak ditunjukkan
tidak memerlukannya. Dalam mencipta tubuh, Allah telah memberikan
lebih banyak penghormatan kepada bahagian yang kurang memilikinya,
25 supaya tidak ada perpecahan dalam tubuh, tetapi semua anggota sama-
sama prihatin antara satu sama lain. 26 Jika satu anggota menderita, se-
muanya turutmenderita; sebaliknya jika satu diberi penghormatan, semua
turut bersukacita.

27Kamuadalah tubuhal-Masih, dansetiapdaripadamuanggota tubuh itu.
28Allah telahmenentukan tempatmasing-masinganggota jemaah: Pertama
sebagai rasul-rasul, kedua nabi-nabi, ketiga guru-guru; seterusnya mereka
yang diamanahkan untuk melakukan pelbagai mukjizat, mereka yang
diberi kurnia untuk menyembuhkan, untuk memberikan pertolongan, un-
tuk memimpin dan untuk bertutur dalam aneka lidah. 29 Adakah semua
menjadi rasul? Adakah semua menjadi guru? Adakah semua melakukan
mukjizat? 30Adakah semua diberi kurnia untuk menyembuhkan? Adakah
semua dapat bertutur dalam pelbagai lidah? Adakah semua diberi kurnia
untuk mentafsirkan bahasa-bahasa itu? 31 Oleh itu, berusahalah kamu
bersungguh-sungguh untukmendapat kurnia-kurnia yang lebih besar. Aku
akanmenunjukkan kepadamu jalan yang lebih baik.

13
Kasih

1 Kalaupun aku dapat bertutur dalam semua lidah manusia, malah ba-
hasa malaikat juga, tetapi tidak mempunyai kasih, maka aku tak ubah
seperti gong tembaga atau genta yang berbunyi. 2 Kalaupun aku diberi
kurnia untuk bernubuat, dan mengetahui semua rahsia serta ilmu, malah
memiliki kekuatan iman yang dapat mengalih gunung-ganang, tetapi tidak
mempunyai kasih,maka aku langsung tidakbererti. 3Begitu juga, kalaupun
aku memberikan segala milikku untuk memberi makan kepada orang
miskin, ataumenyerahkan tubuhkuuntukdibakar, tetapi tidakmempunyai
kasih, maka aku langsung tidak berguna.

4 Kasih bersifat penyabar dan penyayang. Kasih tidak iri hati, tidak
membanggakan diri, dan tidak angkuh. 5Kasih tidak berkelakuan biadab,
tidakmemburu kepentingan sendiri, tidak cepat meradang, tidakmemper-
hitungkan kesalahan orang lain. 6 Kasih tidak gembira dengan kejahatan,
tetapi gembira meraikan kebenaran. 7 Kasih tahan menderita segala-
galanya, percaya akan segala-galanya, berharap akan segala-galanya, terus-
menerus menanggung segala-galanya.

8 Kasih tidak akan luput. Nubuat-nubuat akan berakhir, bahasa-bahasa
akan berhenti, dan ilmu pengetahuan akan lenyap 9 kerana pengetahuan
dan nubuat kita tidak sempurna. 10 Setelah yang sempurna datang, maka
yang tidak sempurna akan disingkirkan. 11 Pada zaman kanak-kanak,
aku bercakap secara kanak-kanak, mengerti secara kanak-kanak. Tetapi
setelah aku dewasa, segala sifat kanak-kanak itu kutinggalkan. 12 Sekarang
kita hanya melihat samar-samar melalui cermin, tetapi akan tiba saatnya
kita melihat dengan jelas berpandang muka. Demikianlah, sekarang aku
hanya mengetahui sebahagian, tetapi akan tiba masanya aku mengetahui
sepenuhnya, sebagaimana aku diketahui.
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13Hanya tiga yang tinggal: iman, harapan dan kasih. Antara ketiga-tiga
ini, yang paling utama ialah kasih.

14
Kurnia bernubuat dan bertutur dalam lidah

1 Usahakanlah memperoleh kasih dan cubalah sungguh-sungguh untuk
mendapatkankurnia-kurnia rohani, terutamanyakurniauntukbernubuat.
2 Apabila seseorang bertutur dalam lidah, dia bukanlah bercakap kepada
sesama manusia tetapi kepada Allah; dia bertutur tentang hal-hal rahsia
dengan rohnya. 3 Sebaliknya, apabila seseorang bernubuat, dia bercakap
kepada sesama manusia dengan kata-kata yang membina, menasihati dan
menghibur. 4 Orang yang bertutur dalam lidah membina diri sendiri,
manakala orang yang bernubuat membina jemaah. 5 Aku suka jika kamu
bertutur dalam lidah, tetapi aku lebih suka jika kamu bernubuat; kerana
orangyangbernubuat lebihmembawamanfaat daripadaorangyangbertu-
tur dalam lidah, kecuali jika dia mentafsirkan apa yang dituturkannya itu
untukmembina jemaah.

6 Saudara-saudaraku, bermanfaatkah bagimu sekiranya aku datang
bertutur kepadamu dalam lidah? Tidakkah lebih bermanfaat jika aku
bertutur dalam bahasa yang kamu fahami, baik dalam penyampaian
wahyu, ilmu pengetahuan, nubuat mahupun pengajaran? 7 Samalah den-
gan benda-benda tidak bernyawa yangmengeluarkan bunyi; seperti suling
ataukecapi, jikabunyinya tidak terang, bagaimanaorangdapatmengetahui
lagu apa yang dimainkan? 8 Sekiranya nafiri mengeluarkan bunyi yang
tidak menentu, siapa yang akan bersiap untuk berperang? 9 Demikianlah
juga, jika kamu tidak bertutur dengan bahasa yang jelas, bagaimanakah
orang dapat mengetahui apa yang kamu katakan? Kamu seolah-olah
bercakap kepada angin. 10 Bahasa dunia entah berapa banyaknya, tetapi
tiada satu pun yang tidak bererti. 11 Namun, jika aku tidak mengetahui
erti sesuatu bahasa, maka bagi orang yang menggunakannya aku orang
asing, dan bagiku orang yang menggunakannya itu orang asing. 12 Begitu
jugalah kamu. Dalam berusaha untuk mendapat kurnia-kurnia rohani,
berusahalah untuk memperoleh yang utama, iaitu yang dapat membina
jemaah.

13 Oleh itu, seseorang yang bertutur dalam lidah harus berdoa agar dia
dapat mentafsirkannya juga. 14 Kalaulah aku berdoa dalam lidah, maka
hanya rohku yang berdoa, sedangkan akalku tidak menghasilkan apa-apa.
15 Oleh itu, apa yang harus kulakukan? Aku akan berdoa dengan rohku
dan akalku juga. Aku akan menyanyi dengan rohku dan akalku juga.
16 Sekiranya kamu mengucap syukur hanya dengan rohmu, bagaimana
orang yang tidakmemahamidapatmengaminkanucap syukurmu? Mereka
tidak tahu apa yang kamu ucapkan! 17Oleh itu, walaupun ucap syukurmu
itu baik, orang lain tidak dapat dibina.

18Aku mengucap syukur kepada Allah kerana aku dapat bertutur dalam
lidah, lebih daripada kamu semua. 19 Tetapi dalam perhimpunan jemaah,
aku lebih sukamengucapkan lima patah kata dari akalku daripada sepuluh
ribu patah dalam lidah; dengan demikian aku dapatmenyampaikan penga-
jaran kepada orang lain.

20Saudara-saudaraku! Janganlahkamumenjadi kanak-kanakdalamakal
fikiranmu. Berhubungan hal kejahatan, memang kamu harus menjadi
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kanak-kanak, tetapi akal fikiranmu hendaklah matang. 21 Dalam Kitab
Taurat telah tersurat:

‘Dengan bahasa-bahasa asing
dan dari mulut orang asing

Aku akan bersuara kepada bangsa ini;
Namun demikian, mereka tidak akanmendengar-Ku,’

Tuhan berfirman.
22 Oleh itu, bertutur dalam lidah adalah tanda, bukan bagi orang yang
percaya, tetapi bagi orang yang tidak percaya; manakala nubuat adalah
tanda, bukanbagi orang yang tidakpercaya, tetapi bagi orang yangpercaya.
23 Sekiranya seluruh jemaah berhimpun di suatu tempat dan semuanya
bertutur dalam lidah, lantas masuk orang yang tidak tahu atau orang yang
tidak percaya, tidakkah mereka menyangka kamu semua gila? 24 Tetapi
jika semuanya bernubuat, lalu masuk seorang yang tidak tahu atau yang
tidak percaya, dia akan merasa diyakinkan dan dihakimi oleh segala yang
didengarinya. 25Dengandemikian, segala rahsiahatinyaakan ternyata, lalu
dia sujud menyembah Allah serta mengakui bahawa Allah sesungguhnya
ada bersamamu.

Peraturan dalam jemaah
26 Jadi bagaimana, saudara-saudaraku? Apabila kamu berhimpun, hen-

daklah masing-masing menyampaikan mazmur, atau pengajaran, atau
wahyu, atau sesuatu dalam lidah, ataupun pentafsirannya. Tetapi hen-
daklah semuanya bertujuan untuk membina jemaah. 27 Jika ada orang
yang bertutur dalam lidah, biarlah dua atau tiga orang saja, seorang lepas
seorang, dan hendaklah ada orang yang mentafsirkannya. 28 Sekiranya
tiada yang dapat mentafsirkannya, janganlah dituturkan di perhimpunan
itu. Tuturkanlah bagi diri sendiri dan kepada Allah.

29 Bagi orang yang diberi kurnia sebagai nabi, biarlah dua atau tiga
orang sahaja yang bernubuat, dan yang lain menilainya. 30 Tetapi seki-
ranya ternyata Allahmewahyukan sesuatumelalui seorang lain yang turut
hadir, hendaklah orang pertama itu berhenti bernubuat. 31 Kamu semua
boleh bernubuat, seorang demi seorang, agar semua mendapat penga-
jaran dan kekuatan. 32 Kurnia untuk bernubuat tertakluk kepada nabi
yang memilikinya, 33 kerana Allah tidak menghendaki kekeliruan, tetapi
kesejahteraan. Sebagaimana dalam semua jemaah orang salih, 34wanita-
wanita hendaklah berdiam diri dalam perhimpunan jemaah. Mereka tidak
dibenarkan bercakap. Hendaklahmerekamenurut perintah, sebagaimana
tersurat dalam Taurat. 35 Jika mereka ingin mempelajari sesuatu, hendak-
lahmerekabertanyakepada suamimerekadi rumah. Sungguhmemalukan
jika seorang wanita bersuara dalam perhimpunan jemaah.

36 Adakah firman Allah datang daripadamu? Atau adakah datangnya
kepada kamu sahaja? 37 Sekiranya seseorang menyangka dirinya menda-
pat kurnia untuk bernubuat atau kurnia rohani yang lain, dia hendaklah
mengakui bahawa yang kutuliskan kepadamu ini adalah perintah Tuhan.
38Tetapi jika sesiapa tidak tahu, biarlah dia demikian.

39Oleh itu, saudara-saudaraku, berusahalah untuk dapat bernubuat, dan
jangan larang orang bertutur dalam lidah. 40 Tetapi hendaklah segalanya
dilakukan dengan sopan dan teratur.
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15
Kebangkitan al-Masih

1 Aku menyatakan kepadamu, saudara-saudaraku, tentang Injil yang
telah kusampaikan kepadamu, telah kamu terima dan pegang hingga
sekarang. 2 Melalui Injil itu kamu diselamatkan, jika kamu tetap berpe-
gang kepada Firman yang telah kusampaikan, dan imanmu bukan kosong
semata-mata.

3Aku telahmenyampaikankepadamuhal-hal utama, yang telahkuterima
sendiri: Bahawaal-Masih telahmatiuntukmenebusdosakita, sebagaimana
tersurat dalam Kitab Suci; 4 bahawa Dia telah dikuburkan, dan telah
dibangkitkanpadahari yangketiga, sebagaimana tersuratdalamKitabSuci;
5 dan bahawa Dia telah memperlihatkan diri-Nya kepada Kefas, kemudian
kepada kedua-dua belas pengikut-Nya. 6 Selepas itu Dia memperlihatkan
diri-Nyakepada saudara-saudarakita, lebihdaripada lima ratus orangpada
satu masa. Kebanyakanmereka masih hidup, dan ada yang sudahmening-
gal dunia. 7 Seterusnya Dia memperlihatkan diri-Nya kepada Yakobus,
kemudian kepada semua rasul-Nya. 8 Akhir sekali Dia telah memperli-
hatkandiri-Nyakepadaku, yang seperti bayi yangdilahirkansebelummasa;
9 kerana akulah yang paling rendah antara rasul-rasul, malah aku tidak
layak disebut rasul, kerana aku telah menganiaya jemaah Allah. 10 Tetapi
dengankasihkurniaAllah, aku telahmenjadi seperti diriku sekarang. Kasih
kurnia-Nya yang telah dianugerahkan-Nya kepadaku tidaklah sia-sia, ker-
ana aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua; sesungguhnya
bukan aku yangmelakukannya, tetapi kasih kurnia Allah yang bersamaku.
11 Dengan demikian, baik aku mahupun mereka, begitulah yang kami
khabarkan, dan begitulah yang kamu percaya.

Kebangkitan orangmati
12 Setelah kami khabarkan kepadamu tentang al-Masih yang dibangk-

itkan daripada kematian, mengapakah ada di kalanganmu yang berkata
bahawa tiada kebangkitan selepas mati? 13 Jika tiada kebangkitan selepas
mati,maka al-Masih juga tidakdibangkitkan. 14 Jika al-Masih tidakdibangk-
itkan, maka sia-sialah perkhabaran kami dan sia-sialah imanmu. 15 Kami
juga ternyata sebagai saksi dusta kepadaAllah, kerana kami telahmembuat
kesaksian bahawa Allah telah membangkitkan al-Masih, sedangkan Allah
tidakmembangkitkan-Nya, kalaulah benar tiada kebangkitan selepasmati;
16 kerana jika tiada kebangkitan selepas mati, maka al-Masih tidaklah
dibangkitkan. 17Dan jika al-Masih tidak dibangkitkan, sia-sialah imanmu;
dan kamu masih bergelumang dosa! 18 Orang yang mati dalam iman
kepada al-Masih juga tetap binasa. 19 Sekiranya dalam hidup ini sahaja kita
mempunyai harapan dalam al-Masih, kitalah yang paling malang antara
manusia!

20Tetapi al-Masihmemang telahdibangkitkandaripadakematian. Dialah
yang pertama dari kalangan orang yang telah mati. 21 Oleh sebab satu
orang, kematian berlaku; dan oleh sebab satu orang juga, kebangkitan
orang mati berlaku; 22 kerana sebagaimana dalam Adam semua manusia
mati, demikian juga dalam al-Masih semuamanusia akan dihidupkan sem-
ula; 23 masing-masing mengikut aturannya: Pertama al-Masih, kemudian
mereka yang telah menjadi milik-Nya, pada saat kedatangan-Nya kelak.
24 Selepas itu datanglah pengakhiran, ketika Dia menyerahkan kerajaan
kepada Allah Bapa, ketika dia melenyapkan semua pemerintahan, semua
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kewibawaan dan semua kekuasaan; 25 kerana Dia harus memerintah se-
hingga semua musuh telah diletakkan-Nya di bawah kaki-Nya. 26 Musuh
terakhir yang akan dilenyapkan ialah Maut. 27 Semua perkara telah di-
taklukkan oleh Allah di bawah kaki al-Masih. Jelaslah bahawa Allah tidak
turut ditaklukkan. 28Oleh itu setelah semuaperkara ditaklukkan kepada al-
Masih, Dia sebagai Putera akan menaklukkan diri-Nya juga kepada Allah,
maka Allahmenjadi segala-galanya dalam semua perkara.

29Apakah akan dilakukan oleh mereka yang telah diimadkan bagi pihak
orang mati? Sekiranya orang mati tidak dibangkitkan, mengapa orang
diimadkanuntukorangmati? 30Begitu jugakami,mengapasepanjangmasa
kami rela menghadapi bahaya? 31 Setiap hari aku menghadapi kematian.
Aku mengakui ini, saudara-saudaraku, demi kebanggaanku denganmu
yang kumiliki dalam Isa al-Masih, Junjungan kita. 32 Jika menurut pertim-
bangan manusia, apa faedahnya bagiku berjuang seperti dengan binatang
buas di Efesus? Juga, sekiranya orangmati tidak dibangkitkan,

‘marilah kita makan danminum,
kerana esok kita mati.’

33 Jangan kamu biarkan dirimu disesatkan orang. ‘Kebiasaan yang baik
musnah kerana pergaulan yang buruk.’ 34 Insaflah sepenuhnya dan jangan
berbuat dosa lagi, kerana di kalanganmu ada sebilangan yang tidakmenge-
nal Allah. Aku berkata demikian supaya kamu berasamalu.

Kebangkitan tubuh
35Mungkin ada yang menyoal, ‘Bagaimana caranya orang mati dibangk-

itkan? Dengan tubuhyangbagaimanakahmerekaakanhidup?’ 36Haiorang
yang tidak berakal, sesuatu yang kamu semaikan tidak mungkin tumbuh
jika tidak mati terlebih dahulu. 37 Tambahan pula, yang kamu semaikan
bukanlah seluruh tubuh tanaman, tetapi bijinya sahaja, contohnya biji
gandum atau biji-bijiran lain. 38 Tetapi kemudian Allah memberikan biji
itu suatu tubuh, menurut kehendak-Nya. Setiap biji mempunyai tubuhnya
yang tersendiri. 39 Semua yang bernyawa tidak serupa. Rupa manusia
berbeza dengan rupa binatang, rupa burung berlainan dengan rupa ikan.
40 Ada benda di langit dan ada benda di bumi. Kemuliaan benda di langit
berbeza dengan kemuliaan benda di bumi. 41Kemuliaanmatahari berbeza
dengan kemuliaan bulan, dan berlainan pula dengan kemuliaan bintang-
bintang; manakala kemuliaan bintang-bintang berbeza antara satu sama
lain.

42 Demikianlah dengan kebangkitan orang mati: Tubuh disemaikan
dalam kebinasaan, dan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan;
43disemaikandalamkehinaan, dibangkitkandalamkemuliaan; disemaikan
dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan; 44 disemaikan dalam
tubuh jasmani, dibangkitkan dalam tubuh rohani.
Jika ada tubuh jasmani, maka adalah juga tubuh rohani. 45 Sebagaimana

telah tersurat, ‘Adam, manusia yang pertama, menjadi makhluk yang
hidup,’ manakala Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan.
46 Yang pertama bukan rohani tetapi jasmani, dan yang kemudian adalah
yang rohani; 47keranamanusia yang pertama berasal daripada debu bumi,
tetapi manusia yang kedua berasal daripada syurga. 48 Seperti manusia
yang berasal daripada debu bumi itu, begitulah semua orang yang berasal
daripada debu bumi. Dan seperti manusia dari syurga itu, begitulah semua
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orangyang syurgawi. 49Sebagaimanakita telahmemakai rupayangberasal
daripada debu bumi itu, kita akan memakai rupa manusia yang berasal
daripada syurga.

50 Saudara-saudaraku, aku ingin mengatakan kepadamu, daging dan
darah tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan Allah, dan sesuatu
yang boleh binasa tidak akan mendapat tempat dalam ketidakbinasaan.
51 Dengarlah, aku memberitahumu suatu rahsia: Tidak semua kita akan
mati, tetapi semua akan diubah 52 serta-merta, dalam sekelip mata, ketika
berbunyinya sangkakala yang terakhir. Pada saat itu orang mati akan
dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, dan kita yang masih hidup akan
diubah, 53 kerana yang boleh binasa ini mesti mengenakan bentuk yang
tidak boleh binasa, dan yang bolehmati inimestimengenakan bentuk yang
tidak bolehmati. 54 Setelah ini berlaku, terbuktilah firman:
‘Maut telah ditelan dalam kemenangan.’

55 ‘Hai Maut, di manakah kemenanganmu?
Hai Maut, di manakah sengatmu?’

56 Sengat maut ialah dosa, manakala kuasa dosa ialah Taurat. 57 Tetapi
syukurlah kepada Allah yang telah memberi kita kemenangan melalui
Junjungan kita Isa al-Masih.

58 Oleh itu, saudara-saudara yang kukasihi, teguhkan pendirian, jan-
gan berganjak, dan bersungguh-sungguhlah dalam pengabdianmu kepada
Tuhan. Kamu tahu bahawa dalam Tuhan, jerih lelahmu tidak akan sia-sia.

16
Bantuan untuk jemaah di Baitulmaqdis

1 Sekarang aku menyentuh tentang pengumpulan bantuan bagi orang
salih. Lakukanlah sebagaimana yang telah kutentukan bagi semua je-
maah di Galatia. 2 Pada hari pertama setiap minggu, setiap orang dari-
pada kamu hendaklah mengasingkan wang menurut kemampuan masing-
masing dan menyimpannya. Janganlah setelah aku datang baru kamu
mula mengumpulnya. 3 Setelah aku tiba, aku akan menghantar sesiapa
yangkamuanggapsesuaiuntukmembawapemberianmuitubersamasurat
ke Baitulmaqdis. 4 Sekiranya aku perlu pergi juga, mereka akan pergi
bersamaku.

Permintaan Paulus
5 Aku akan datang ke tempatmu selepas Makedonia kerana aku akan

datang melalui Makedonia. 6 Mungkin aku akan tinggal beberapa waktu
denganmu, malah mungkin sepanjang musim dingin; kemudian kamu
boleh menolongku meneruskan perjalanan. 7 Kali ini aku tidak mahu
singgah sahaja; aku berharap akan dapat tinggal agak lama denganmu jika
diizinkan Tuhan. 8 Namun, aku akan tetap berada di Efesus sampai hari
Pentakosta, 9kerana pintu untukmelakukan pekerjaan besar telah terbuka
luas bagiku walaupun ramai orang yangmenentang.

10 Jika Timotius datang ke tempatmu, jangan biarkan dia berasa takut
tinggal di kalanganmu, kerana dia jugamelakukan pekerjaan untuk Tuhan,
sama sepertiku. 11Oleh itu jangan sesiapa memandang ringan kepadanya.
Setiap orang hendaklah menolongnya, supaya dia dapat meneruskan per-
jalanan dengan sejahtera dan datang menemuiku, kerana aku dan beber-
apa orang saudara lainmenunggu kedatangannya.
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12Tentang saudara kita Apolos, aku telah mendesaknya mengunjungimu
bersama saudara-saudara yang lain, tetapi dia enggan pergi sekarang ini.
Jika ada kesempatan, dia akan datang juga.

13 Berhati-hatilah, berdiri teguh dalam iman, sentiasa berani dan gigih.
14Lakukan segala-galanya dalam kasih.

15 Saudara-saudaraku, ada satu permintaanku kepadamu. Kamu
sedia maklum bahawa Stefanus sekeluarga merupakan hasil pertama
pelayananku di Akhaya, dan mereka telah bertekad untuk mengabdikan
diri kepada orang salih. 16 Aku meminta supaya kamu tunduk kepada
orang yang demikian, dan kepada semua yang turut berusaha dengan
kami. 17 Aku gembira bahawa Stefanas, Fortunatus dan Akhaikus telah
datang, kerana apa-apa kekuranganku telah dilengkapkan oleh mereka.
18 Mereka telah menyenangkan hatiku dan hatimu. Oleh itu, hargailah
orang yang demikian.

Salam
19 Jemaah-jemaah di Asia berkirim salamkepadamu. Akwila dan Priskila,

serta jemaah di rumah mereka, berkirim salam mesra kepadamu dalam
Tuhan. 20 Semua saudara seiman juga berkirim salam kepadamu. Bersala-
manlah denganmesra.

21Aku juga menyampaikan salam yang kutulis dengan tanganku sendiri
– Paulus.

22 Jika ada yang tidak mengasihi Junjungan, terkutuklah dia. Ya Tuhan,
datanglah segera!

23Kasih kurnia Junjungan Isa al-Masihmenyertaimu.
24Kasihkumenyertai kamu semua dalam Isa al-Masih. Amin.
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2 Korintus
Pendahuluan

1 Daripada Paulus yang dengan kehendak Allah telah dilantik sebagai
Rasul Isa al-Masih, dan daripada saudara kita, Timotius,

Kepada jemaah di Korintus dan kepada semua orang salih yang tinggal di
Akhaya:

2 Semoga Allah Bapa kita dan Junjungan Isa al-Masih menganugerahimu
kasih kurnia dan sejahtera

Allah sumber segala penghiburan
3 Segala puji bagi Allah, Bapa Junjungan kita Isa al-Masih, Bapa Yang

Maha Pemurah dan Allah sumber segala penghiburan. 4 Dia menghibur
kami dalam pelbagai kesusahan, supaya kami pula dapat menghibur orang
yang mengalami kesusahan dengan penghiburan yang kita terima sendiri
daripada Allah. 5Sebagaimana banyaknya penderitaan al-Masih yang telah
kami alami, begitulah banyaknya penghiburan yang kami terima daripada-
Nya. 6 Jikakamimenanggungkesusahan, ituadalahuntukmenghiburkamu
dan untuk penyelamatanmu. Jika kami dihibur, itu akan menghibur kamu
juga, supaya kamu tetap tabah menanggung penderitaan yang telah kami
alami juga. 7Kami tetapmenaruhharapan tentangkamu, keranakami tahu,
jika kamu mengalami penderitaan seperti yang kami alami, maka kamu
juga akanmenerima penghiburan seperti yang kami terima.

8 Kami juga hendak memberitahumu, saudara-saudara, tentang kesusa-
han yang telah menimpa kami di Asia Kecil. Beban kami sungguh berat,
lebih daripada yang terdaya kami tanggung, sehingga kami putus asa untuk
terus hidup. 9 Kami merasa bagaikan telah dijatuhi hukum mati. Namun,
itu telah berlaku supaya kami tidak lagi berharap kepada diri sendiri tetapi
kepada Allah yang menghidupkan semula orang mati. 10Dialah yang telah
melepaskan kami daripada bahaya yang amat dahsyat, dan Dialah yang
akan melepaskan kami. Kami menaruh harapan kepada-Nya, bahawa Dia
akan melepaskan kami. 11 Kamu juga harus menolong kami dengan doa,
sehingga ramai orang bersyukur kepada Allah atas kurnia yang diberikan
kepada kami kerana doa ramai orang.

Perubahan rancangan Paulus
12 Inilah kebanggaan kami, dan hati nurani kami bersaksi demikian,

iaitu dalam kalangan semua orang, terutamanya di kalanganmu, kami
hidup dalam kesucian dan keikhlasan yang datang daripada Allah. Kami
melakukan ini bukan dengan kebijaksanaan kami sebagai manusia, tetapi
dengan kasih kurnia Allah. 13 Segala yang kami tuliskan kepadamu dalam
surat ini tidak mengandungi erti yang lain daripada yang kamu baca dan
fahami. 14Aku berharap bahawawalaupun kamubarumemahami sebaha-
gian tentang diri kami, kamu akanmemahami kami sepenuhnya nanti, dan
kamu akan berbangga dengan kami sebagaimana kami berbangga dengan
kamu pada hari kedatangan Junjungan kita Isa.

15 Oleh sebab keyakinan itulah maka aku pernah berniat ke tempatmu
lebih dahulu, supaya kamu mendapat berkat dua kali. 16 Niatku dahulu
ialah singgah di tempatmu dalam perjalanan ke Makedonia, dan dari
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Makedonia datang ke tempatmu lagi untuk meminta kamu menolongku
meneruskan perjalanan ke Yudea. 17 Jika akumerancang begitu, adakah ini
menunjukkan aku tidak berpendirian tetap? Atau adakah aku merancang
seperti orang duniawi, demikian mudah berkata ‘ya’ dan ‘tidak’ pada saat
yang sama?

18Demi Allah YangMaha Setia, apa yang kami katakan kepadamu bukan-
lah ‘ya’ atau ‘tidak.’ 19 Ini kerana Isa al-Masih, Putera Allah yang telah dis-
ampaikanberita-Nyakepadamuolehaku, SilwanusdanTimotius, bukanlah
‘ya’ dan ‘tidak,’ tetapi pada-Nya ada ‘ya’ semata-mata. 20 Isa adalah ‘ya’
bagi semua janji Allah. Oleh itulah melalui-Nya kita menyebut ‘Amin’ demi
kemuliaan Allah. 21Allah telahmenentukan kami bersama kamu dalam al-
Masih. Dia telah melantik kita, 22 menandakan kita dengan materai-Nya,
danmengurniakan Roh-Nya untukmasuk ke hati kita sebagai jaminan.

23Aku berseru kepada Allah untuk menjadi Saksi bagiku, bahawa sebab-
nya aku belum juga ke Korintus ialah kerana kasihku kepadamu. 24 Kami
bukanlah berhasrat memberikan perintah tentang apa yang harus kamu
percayai; kamu sudah berdiri teguh dalam keyakinanmu. Kami mahu
bekerja bersama kamu demi kebahagiaanmu.

2
1 Aku telah membuat keputusan sendiri, bahawa aku tidak akan datang

lagi ke tempatmudalamkesedihan; 2kerana jika akumendatangkankesedi-
han kepadamu, siapa lagi yang dapat memberikan kegembiraan kepadaku
selain kamu yang telah kusedihkan? 3 Oleh itulah aku menuliskannya
dalam suratku, supaya jangan nanti aku bersedih kerana mereka yang
sepatutnya memberikan kegembiraan kepadaku. Aku percaya bahawa
jika aku gembira, kamu akan turut gembira. 4 Aku menulis kepadamu
dengan air mata bercucuran kerana hatiku sungguh sedih dan cemas. Aku
bukanlah berniat hendakmenyedihkan kamu, tetapi akumahu kamu tahu
bahawa aku amat mengasihimu.

Mengampuni orang bersalah
5 Jika seseorang telah mendatangkan kesedihan maka bukan aku yang

ditimpa kesedihan itu, tetapi kamu semua, atau sekurang-kurangnya –
supaya aku tidak terlalu keras – sebilangan daripadamu. 6 Bagi orang itu,
hukuman yang dijatuhkan oleh sebilangan besar sudah cukup. 7Oleh itu,
baiklah kamumengampuni danmenghiburnya, supaya dia tidak ditengge-
lami kesedihan. 8 Dengan demikian, aku meminta kamu menunjukkan
bahawa kamu benar-benar mengasihinya. 9Aku menuliskan hal ini untuk
mendapat bukti sama ada kamu mahu menurut petunjukku dalam semua
perkara. 10 Siapa saja yang telah kamu ampuni, aku pun telah mengam-
puninya. Kesalahan apapun yang kuampuni – jikamemang ada yang harus
kuampuni – kuampuni di hadapan al-Masih untukmu 11 supaya Iblis tidak
mendapat keuntungan, kerana kita mengetahui tujuan-tujuannya.

Kebimbangan Paulus di Troas
12Apabila aku pergi ke Troas untukmenyebarkan Injil al-Masih, ternyata

Tuhan telahmembukakan pintu untukku. 13Namundemikian, hatiku tidak
tenang juga kerana aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Oleh itulah aku
meminta diri kepadamereka lalu pergi ke Makedonia.

14 Tetapi syukur kepada Allah yang sentiasa memimpin kami ke arah
kemenangan dalam al-Masih, dan melalui kami menyebarkan keharuman
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pengenalan-Nya merata-rata; 15 kerana kepada Allah kami adalah keharu-
man al-Masih di kalangan mereka yang berada di jalan keselamatan dan
mereka yang berada di jalan kebinasaan. 16 Bagi yang berada di jalan
kebinasaan, kami seperti bau daripada maut yang membawa maut, man-
akala bagi yang berada di jalan keselamatan, kami seperti bau daripada
hidup yang membawa hidup. Siapakah yang sanggup melaksanakan tugas
sedemikian? 17 Kami tidak seperti sebilangan besar orang yang mencari
keuntungan daripada firman Allah; sebaliknya, kami berhati ikhlas. Se-
bagai utusan Allah, kami berkata-kata atas nama al-Masih dengan penuh
tanggungjawab di hadapan Allah.

3
1 Adakah kami memuji diri? Atau perlukah kami menunjukkan surat

pujian kepadamu atau yang datang daripadamu, seperti dilakukan oleh
sebilangan orang? 2 Kamulah surat pujian kami, yang tersurat di hati
kami, dan yang dapat diketahui serta dibaca oleh semua orang. 3 Kamu
adalah surat kirimanal-Masih yang kami hantarkan. Surat itu ditulis bukan
dengan dakwat, tetapi dengan Roh Allah yang hidup; bukan di loh batu
tetapi di loh daging iaitu hati manusia.

4 Demikianlah keyakinan kami kepada Allah melalui al-Masih. 5 Kami
tidak menganggap kesanggupan kami bekerja datang daripada diri kami
sendiri. Kesanggupan itu datang daripada Allah. 6 Dialah yang telah
menjadikan kami sanggup mengabdi diri kepada umat perjanjian baru
yang tidak lagi berasaskan perintah-perintah tersurat tetapi berasaskan
Roh; kerana perintah-perintah tersurat itu membawa kematian sedangkan
Rohmembawa kehidupan.

Kemuliaan perjanjian baru
7 Jika perjanjian yang membawa kepada kematian, iaitu yang terukir di

loh-lohbatu, diturunkandarikemuliaanwajahMusasehinggabangsa Israel
tidak dapat memandang wajahnya, walaupun ketika itu sinarnya sudah
mulai malap; 8maka tentulah perjanjian yang datang daripada Roh lebih
besar lagi kemuliaannya. 9 Jika perjanjian yangmembawamanusia kepada
penghakiman begitu mulianya, maka perjanjian yang membawa manusia
kepada kebenaran tentulah jauh lebih mulia lagi! 10 Sesuatu yang dahulu
dipandangmulia tidakmulia lagiberbanding sesuatuyang jauh lebihmulia.
11 Jika sesuatu yang sementara telah diturunkan dengan kemuliaan, maka
sesuatu yang kekal haruslah diturunkan dengan kemuliaan yang lebih
besar.

12Oleh sebab kamimenaruh harapan demikian, maka kami lebih berani,
13berbeza denganMusa yangmenutup wajahnya dengan selubung supaya
bangsa Israel tidak dapat memandang kemuliaan yang beransur malap.
14 Fikiran mereka menjadi tumpul, kerana hingga hari ini, apabila mereka
membacaKitab-kitabSuci yangmengandungiperjanjian lama, selubung itu
masih tetap menghalang pandanganmereka. Selubung tidak akan terbuka
kecuali dalamal-Masih. 15Malah hingga sekarang, ketikamerekamembaca
Kitab Suci yang disampaikan melalui Musa, selubung itu masih menutupi
hati mereka. 16 Apabila hati mereka kembali kepada Tuhan, selubung itu
akan disingkapkan. 17 Tuhan adalah Roh; dan di mana ada Roh Tuhan, di
situlah ada kebebasan. 18Kita semua melihat kemuliaan Tuhan tercermin
dengan wajah yang tidak berselubung, dan kita diubah menjadi serupa
dengan-Nya dalam kemuliaan yang kian besar, oleh Roh Tuhan.
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4
Harta rohani dalam bejana tanah

1 Dengan belas kasihan-Nya, Allah telah mengamanahkan pengabdian
ini kepada kami. Oleh itu kami tidak tawar hati. 2 Kami menolak semua
perbuatan rahsia yang memalukan. Kami juga tidak melakukan tipu daya
ataumenyalahertikan firman Allah, tetapi denganmenyatakan kebenaran,
kami mengizinkan semua orang menilai kami dalam hati nurani mereka
di hadapan Allah. 3Namun, sekiranya Injil yang kami sampaikan itu tetap
terselubung juga, maka memanglah Injil itu terselubung bagi mereka yang
berada di jalan kebinasaan. 4 Fikiran orang yang tidak beriman itu telah
dibutakan oleh tuhan pujaan dunia, maka mereka tidak dapat melihat
terang cahaya Injil tentang kemuliaan al-Masih yangmerupakan gambaran
Allah. 5 Kami tidak menyebarkan berita tentang diri kami, tetapi tentang
Isa al-Masih sebagai Junjungan Yang Esa. Diri kami mengabdi kepadamu
kerana Isa. 6Allah telah berfirman, ‘Hendaklah cahaya bersinar dari dalam
gelap’. Allah juga yang telah membuat cahaya itu bersinar dalam hati kita,
sehingga kita dapat mengenal kemuliaan Allah di wajah Isa al-Masih.

7 Tetapi kami memiliki harta yang ada dalam bejana tanah liat supaya
jelaslah bahawa kuasa yang melebihi segala-galanya berasal daripada Al-
lah, bukan daripada diri sendiri. 8 Dalam segala hal kami dihimpit, tetapi
tidak hancur. Kami bingung, tetapi tidak putus asa. 9Kami dianiaya, tetapi
tidak ditinggalkan. Kami dijatuhkan, tetapi tidak dimusnahkan. 10Kemana
pun kami pergi, kami sentiasa membawa kematian Isa dalam tubuh kami,
supaya kehidupan-Nya nyata dalam tubuh kami. 11Kami yangmasih hidup
ini sentiasa diserahkan ke tangan maut demi Isa, supaya kehidupan-Nya
nyata dalam tubuh kami yang fana. 12 Oleh itu, maut bekerja dalam diri
kami, sebaliknya hidup bekerja dalam dirimu.

13Namun, oleh sebab kami mempunyai roh iman seperti yang tersurat,
‘Aku percaya, maka aku bersuara’, kami pun berkata, ‘Kami percaya, maka
kami bersuara.’ 14 Kami tahu bahawa Dia yang telah membangkitkan
Isa, Junjungan kita, akan membangkitkan kami juga bersama Isa, lalu
menghadapkan kami bersama kamu kepada-Nya. 15 Semuanya berlaku
untukmu; dengan melimpahnya kasih kurnia kepada orang yang kian
ramai, melimpah pulalah ucap syukur bagi kemuliaan Allah.

16Dengan demikian, kami tidak tawar hati. Walaupun manusia lahiriah
kami kian merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui setiap
hari. 17 Kesusahan yang ringan dan hanya sedetik ini membawa bagi
kami kemuliaan yang kekal tanpa bandingan. 18Kami tidakmementingkan
hal-hal yang kelihatan, tetapi hal-hal yang tidak kelihatan; kerana yang
kelihatan itu cuma sedetik, manakala yang tidak kelihatan itu kekal.

5
Tempat tinggal di syurga

1 Kami tahu bahawa apabila khemah tempat kami tinggal di bumi ini
roboh,Allah telahmenyediakan tempatkediamanbagi kamidi syurga, yang
tidak diperbuat oleh tangan manusia, dan yang bersifat kekal. 2 Dalam
khemah yang kita diami kini, kita merintih dan merindui tempat tinggal
kita di syurga, yang akan kita terima. 3 Setelah kita menerimanya, kita
tidaklah akan tinggal terdedah. 4 Selagi kita masihmendiami khemah yang
sekarang, kita merintih kerana terbeban, kerana kita tidakmahu terdedah;
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kita ingin dilindungi oleh yang kekal, ingin agar yang fana digantikan
dengan yang hidup. 5 Inilah yang telah disediakan Allah untuk kita; danDia
telahmengurniakan Roh-Nya kepada kita sebagai jaminan.

6Oleh itu kami sentiasa yakin. Kami tahu bahawa selagi kami mendiami
tubuh ini, kami masih jauh daripada Tuhan; 7 Kerana kami hidup dengan
iman, bukan dengan penglihatan. 8 Kami sentiasa yakin. Sebenarnya
kami lebih suka jika dipisahkan dari tubuh ini dan tinggal bersama Tuhan.
9Dengan demikian, baik ketikamasihmendiami tubuh inimahupun ketika
dipisahkandarinya, kami berusaha supaya tetap diredai-Nya. 10Kita semua
akan dihadapkan ke pengadilan al-Masih, dan setiap orang akanmenerima
balasan yang setimpal dengan perbuatannya, baik ataupun jahat.

Mengusahakan pendamaian
11 Kami tahu apa yang dimaksudkan dengan takut kepada Tuhan. Oleh

itu kami berusaha meyakinkan orang. Allah mengenal kami dengan je-
las, dan aku berharap dalam hati nuranimu kamu juga mengenal kami
dengan jelas. 12 Kami bukanlah cuba memuji diri lagi di hadapanmu,
tetapi kami memberimu alasan untuk berbangga dengan kami, supaya
kamu dapat memberikan jawapan kepada mereka yang membanggakan
hal-hal lahiriah dan bukan hal-hal batiniah. 13 Sekiranya kami kelihatan
seperti orang yang kehilangan akal, itu adalah demi kepentinganAllah. Jika
kamikelihatan seperti orangyangberakal, itu adalahdemikepentinganmu.
14 Kasih al-Masih menguasai hidup kami, dan kami yakin bahawa apabila
seseorang telah mati bagi semua orang, maka semua orang itu pun telah
mati. 15Dia telah mati bagi semua orang, supaya mereka yang hidup tidak
lagi hidup untuk diri sendiri tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah
dibangkitkan bagi mereka.

16 Oleh itu dari saat itu kami tidak memandang orang berdasarkan
keadaan lahiriah semata-mata. Memang kami pernah memandang al-
Masih secara lahiriah tetapi kini tidak lagi. 17 Sesiapa yang ada dalam al-
Masih adalah ciptaan baru. Hal-hal lama telah lenyap dan segala-galanya
baru. 18 Semuanya datang daripada Allah, yang telah mendamaikan
kita dengan diri-Nya melalui al-Masih, dan mengamanahkan kepada kami
tugas mulia untuk mengusahakan pendamaian itu. 19 Dalam al-Masih,
Allah telah mendamaikan isi dunia ini dengan diri-Nya dan tidak lagi
memperhitungkan kesalahan-kesalahan mereka. Berita pendamaian itu
telah diamanahkannya kepada kami. 20 Kami adalah para duta al-Masih.
Melalui kami, Allah menyampaikan apa yang dikehendaki-Nya. Oleh itu
demi al-Masih, kami meminta kepadamu: Berdamailah semula dengan
Allah! 21 Allah menjadikan al-Masih yang tidak mengenal dosa menjadi
penanggung dosa untuk kita, supaya dalam al-Masih kita menjadi benar di
hadapan Allah.

6
1 Sebagai rakan-rakan sekerja, kami meminta kepadamu, janganlah sia-

siakan kasih kurnia Allah yang telah kamu terima, 2 kerana demikianlah
firman-Nya,

‘Aku telahmendengar kata-katamu ketika
Aku berkenan

dan pada hari penyelamatan,
Aku telahmenolongmu.’
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SekaranglahwaktunyaAllahberkenandan sekaranglahhari penyelamatan
itu.

Penderitaan Paulus
3Dalam hal apa jua, kami tidak menyebabkan orang tersandung, supaya

pengabdian kami tidak dicela. 4 Sebaliknya, dalam semua hal, kami telah
membuktikanbahawakamibersikapsecarayangwajarbagihamba-hamba
Allah. Kami cukup tabah menghadapi kesusahan, kesulitan dan kesempi-
tan, 5 sebatan, pemenjaraan, huru-hara, penat lelah, bercekang mata, dan
keadaan lapar. 6 Kami hidup dalam kesucian, pengetahuan, kesabaran,
baik budi, dalam Roh Suci, dan dalam kasih sejati. 7Kami menyampaikan
kebenaran, dan hidup dalam kuasa Allah. Kami bersenjatakan kebenaran,
di tangan kanan dan kiri. 8Kami dimuliakan dan dihina, dikeji dan dipuji.
Kami dipanggil penipu sedangkan kami benar. 9Kami dianggap tidak dike-
nali, padahal terkenal. Kami disangka sudah hampir mati, tetapi ternyata
masih hidup. Kami dibelasah, namun tidak dibunuh. 10 Kami disedihkan,
tetapi sentiasa gembira. Kami miskin, namun ramai yang kami perkaya.
Kami tidakmemiliki apa-apa, tetapi kamimempunyai segala-galanya.

11Wahai orang Korintus! Kami telah bercakap terus-terang kepadamu,
hati kami terbuka luas. 12 Kamu terbatas bukanlah oleh kami tetapi oleh
perasaanmu sendiri.

Jangan berpasangan dengan orang yang tidak beriman.
13Oleh itu aku berkata seperti kepada anak-anak, bukalah hatimu supaya

antara kita saling berterus-terang.
14 Janganlah berpasangan dengan orang yang tidak beriman. Pasan-

gan begitu tidak sepadan; kerana adakah persamaan antara yang baik
dengan yang jahat? Dapatkah terang bersatu dengan gelap? 15 Adakah
muafakat antara al-Masih dengan Belial? Adakah kesamaan antara orang
yang beriman dengan orang yang tidak beriman? 16 Adakah hubungan
antara rumah Allah dengan berhala-berhala? Kita adalah rumah Allah
Yang Hidup, seperti dalam firman-Nya, ‘Aku akan tinggal dalam mereka
dan berjalan di antaramereka. Aku akanmenjadi Allah Tuhanmereka dan
mereka akanmenjadi umat-Ku.’

17Oleh itu,

‘Keluarlah dari kalanganmereka,
dan asingkanlah dirimu daripadamereka,’ demikianlah firman Tuhan.

‘Jangan sentuh yang najis,
maka Aku akanmenerimamu’

18 ‘Aku akanmenjadi Bapamu,
dan kamu, anak-anak-Ku lelaki perempuan, ‘demikianlah
firman Tuhan YangMaha Kuasa.

7
1 Oleh sebab kita telah mendapat janji-janji itu, saudara-saudara yang

kukasihi, sucikanlah diri daripada segala yang menajiskan tubuh atau roh,
dan sempurnakan kesucian kita dengan rasa takut kepada Allah.

Sukacita Paulus
2 Berikanlah tempat bagi kami di hatimu. Kami tidak pernah berbuat

salah kepada sesiapa. Kami tidak pernah merosakkan iman atau mem-
peralatkan sesiapa. 3 Aku berkata demikian bukan untuk menyalahkan
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kamu, kerana tadi aku menyatakan bahawa kamu telah mendapat tempat
di hati kami, maka kita sehidup semati. 4Aku sangat mempercayaimu dan
berbangga denganmu. Aku sangat terhibur, dan dalam segala kesusahan
kami, hatiku dipenuhi kegembiraan.

5 Setelah sampai di Makedonia, ternyata kami langsung tidak mengalami
ketenangan. Kami menanggung pelbagai kesusahan: persengketaan dari
luar, dan ketakutan dalam diri sendiri. 6 Tetapi Allah, yang menghibur
orang yang putus asa, menghibur kami dengan kedatangan Titus. 7 Bukan
kedatangannya sahaja yang menghibur, malah juga penghiburan yang
didapatinya keranamu. Dia bercerita kepada kami tentang kerinduanmu,
penyesalanmu, dan kehebatan semangatmu menyokongku, yang lebih
menggembirakan lagi hatiku.

8Walaupun aku telah menyedihkanmu dengan surat yang kukirim, aku
tidak menyesal. Pada suatu ketika memang aku menyesal, kerana je-
las sekali surat itu telah menyedihkanmu, biarpun untuk beberapa de-
tik. 9 Tetapi kini aku gembira, bukan kerana kamu bersedih, tetapi
kerana kesedihanmu itu membawa taubat. Ertinya, memanglah kamu
bersedih, tetapi hal itu selaras dengan kehendak Allah, maka kami tidak-
lah merugikanmu. 10 Kesedihan yang selaras dengan kehendak Allah
membawa taubat dan penyelamatan, maka tidak harus disesali. Seba-
liknya, kesedihan dari dunia ini membawa maut. 11 Perhatikan bahawa
kesedihanmu itu selaras dengan kehendak Allah. Betapa hebatnya yang
dicetuskan dalam dirimu: kesungguhan, keinginan membersihkan diri
daripada tuduhan, kemarahan, ketakutan, kerinduan, semangat, danusaha
menegakkan keadilan. Dari segala segi kamu telah membuktikan dirimu
suci dalam hal ini. 12 Kutulis surat itu kepadamu bukan untuk orang
yang melakukan kesalahan itu, dan bukan pula untuk orang yang menjadi
mangsa kesalahan itu, tetapi supaya perhatian kami terhadapmu di hada-
pan Allah ternyata kepadamu. 13Oleh sebab itulah kami merasa terhibur.
Tetapi selain itu, kamimerasa lebihgembira lagimelihatkegembiraanTitus,
kerana kamu telahmenenteramkan hatinya.

14 Aku telah berbangga denganmu di hadapan Titus dan aku tidak malu
berbuat demikian. Sebagaimana dalam hal-hal lain kami bercakap benar
kepadamu, kata-katabanggakami terhadapmudihadapanTitus juga terny-
ata benar. 15 Kasihnya kepadamu kian mendalam apabila dia mengingati
ketaatanmu, dan betapa kamu telah menyambutnya dengan takut dan
gementar. 16Aku gembira kerana aku dapat mempercayaimu dalam segala
hal.

8
Kemurahan hati

1 Kami ingin memberitahumu, saudara-saudaraku, tentang kasih kur-
nia Allah kepada jemaah-jemaah di Makedonia. 2 Sungguhpun mereka
banyak diuji dengan kesusahan, namun kegembiraan mereka melimpah.
Walaupun mereka sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan hati.
3 Aku dapat memberi kesaksian bahawa dengan rela hati mereka telah
memberi setakat termampu,malah lebih daripada itu. 4Mereka telahmem-
inta bersungguh-sungguh kepada kami agar mereka diberi hak istimewa
untuk menyumbang kepada keperluan orang salih. 5 Hal in benar-benar
di luar jangkaan kami. Mereka mempersembahkan diri pertama kepada
Tuhan, kemudian kepada kami juga dengan kehendak Allah. 6 Oleh itu
kami meminta bersungguh-sungguh kepada Titus, yang telah memulakan
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usaha itu, supaya melanjutkan pekerjaan yang mulia itu di kalanganmu.
7 Jadi, sebagaimana kamu kaya dalam segala hal dalam iman, kata-kata,
pengetahuan, pelbagai usaha, dan dalam kasihmu kepada kami hendaklah
kamu kaya juga dalam pekerjaan yangmulia itu.

8 Ini bukanlah satu perintah, tetapi aku menguji keikhlasan kasihmu
berbanding kesungguhanorang lain. 9Kamu tahu tentang kasih kurnia Jun-
jungankita Isa al-Masih. Dia kaya, tetapi keranakamuDia telahmenjadikan
diri-Nyamiskin supayamelalui kemiskinannya kamumenjadi kaya.

10 Dalam hal ini, aku menasihatimu: Sudah sewajarnya kamu
meneruskanapayangkamumulakan setahun lalu. Padamasa itu, kamulah
yang mula-mula berhasrat memberi, dan kamulah yang mula-mula
bertindak. 11 Sekarang, hendaklah kamu menyempurnakannya. Dahulu
kamu telah membuat keputusan memberi, maka sekarang buktikanlah
bahawa kamubersediamelaksanakannyamenurut kemampuanmu. 12 Jika
seseorang sanggupmemberi, Allah redamenerimapemberiannyamenurut
apa yang dia ada, bukan apa yang dia tidak ada.

13Maksudku bukanlah supaya orang lain dimudahkan manakala kamu
disusahkan, tetapi agar terdapat persamaan. 14 Kini, kelebihanmu dapat
menampung kekuranganmereka. Satu hari nanti, kelebihanmereka dapat
menampung kekuranganmu pula, maka terdapatlah persamaan, 15 seperti
telah tersurat, ‘Orang yang memperoleh banyak tidak berlebihan, orang
yangmemperoleh sedikit tidak kekurangan.’

Titus diutus ke Korintus
16Segala puji dan syukur kepadaAllah kerana telahmeletakkan ke dalam

hati Titus keprihatinan yang sama terhadapmu. 17 Titus menerima per-
mintaan kami, malah dengan kehendaknya sendiri pergi mengunjungimu.
18Kami mengutus seorang lagi saudara kita bagi menyertai Titus: Seorang
yang terpuji di kalangan semua jemaahkeranapelayanannyadalamhal-hal
Injil. 19Malah dia juga telah dipilih oleh semua jemaah untuk menemani
kami dalam perjalanan kami, yang bertujuan menyampaikan pemberian
itu, agar Tuhan dimuliakan dan kesediaanmu menolong menjadi nyata.
20 Kami juga ingin mengelakkan daripada dicela berkaitan tindakan kami
membawa pemberian yang begitu besar. 21Kami berusaha melakukan apa
yang benar bukan sahaja di sisi Allah tetapi juga di matamanusia.

22 Oleh yang demikian, bersama Titus dan saudara kita itu, kami
mengutus seorang lagi saudara kita. Kami telah mengujinya beberapa
kali dan mendapatinya amat bersungguh-sungguh. Malah sekarang dia
lebih bersungguh-sungguh lagi disebabkan kepercayaan yang sangat be-
sar kepadamu. 23 Titus adalah temanku dan rakan sekerjaku untuk ke-
pentinganmu. Saudara-saudara kita yang lain itu adalah utusan jemaah-
jemaah, dan kemuliaan al-Masih. 24Oleh itu, tunjukkanlah kepada mereka
dan di hadapan semua jemaah bukti kasihmu serta kebanggaan kami
terhadapmu.

9
1Tentangpemberianbantuankepadaorang salih, aku tidakperlumenulis

kepadamu, 2 kerana aku tahu kesediaanmu. Malah aku berbangga ten-
tangmu di hadapan orang Makedonia dengan berkata bahawa Akhaya
sudah siap memberi sejak tahun lalu; semangatmu telah banyak mem-
berikan perangsang. 3 Aku mengutus saudara-saudara kita itu supaya
kebanggaan kami terhadapmu dalam hal ini tidak sia-sia. Oleh itu, kamu
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hendaklah benar-benar siap sedia, seperti yang telah kukatakan kepada
mereka. 4 Kalau ada orang Makedonia yang datang bersama aku dan
mereka mendapati kamu belum siap, maka kami (tentulah juga kamu!)
akan berasa malu, kerana kami begitu yakin. 5Dengan demikian aku telah
meminta saudara-saudara kita pergi terlebih dahulu menemui kamu dan
mengatur pemberian yang telah kamu janjikan itu; biar pemberian itu
terkumpul dari kemurahan hatimu, bukan kerana terpaksa.

Menyemai banyak
6 Ingatlah firman ini: Orang yangmenyemai sedikit akanmenuai sedikit,

dan orang yang menyemai banyak akan menuai banyak. 7Masing-masing
hendaklahmemberi setulus hati, jangan dengan rasa enggan atau terpaksa,
kerana Allah meredai orang yang memberi dengan gembira. 8 Allah
berkuasa melimpahkan kasih kurnia-Nya kepadamu, supaya kamu dapat
memenuhi segala keperluanmudanberlebihanpula untuk amal kebajikan.
9 Sebagaimana tersurat,

‘Dia telahmenaburkan kurnia-Nya
merata-rata di kalangan orangmiskin,
Kebenaran-Nya kekal selama-lamanya.’

10 Allah telah menyediakan benih untuk disemai dan roti untuk dimakan.
SemogaAllahmelipatgandakan benih yang telah kamu semai danmemper-
banyak buah hasil kebenaran, 11 sertamemperkaya kamudalam segala hal,
sehingga kamu dapat terus-menerus bermurah hati. Pemberianmu yang
disampaikanmelalui kami akanmenimbulkan rasa syukur kepada Allah.

12 Kerana pekerjaan mulia yang sedang kita usahakan ini bukan sa-
haja akan menampung kekurangan orang salih, tetapi juga menyebabkan
banyak orang mengucap syukur kepada Allah. 13Melalui pekerjaan mulia
ini, kamu membuktikan imanmu dan mereka memuliakan Allah kerana
melihat kesetiaan pengakuanmu terhadap Injil al-Masih serta kemurahan
hati yang kamu tunjukkan dengan pemberian kepada mereka dan semua
orang. 14Mereka berdoa untukmu dan ingin berdamping denganmu ker-
ana kasih kurnia Allah yang melebihi segala-galanya memenuhi dirimu.
15 Segala puji dan syukur kepada Allah kerana kurnia-Nya yang tidak
terperikan.

10
Paulusmempertahankan diri

1 Sekarang aku, Paulus, yang gementar ketika berhadapan denganmu
tetapi berani ketika berjauhan, memohon sesuatu kepadamu atas sifat al-
Masih yang lemah lembut dan rendah hati. 2 Aku memohon kepadamu,
apabila aku datang nanti, janganlah sampai aku terpaksa menunjukkan
keberanian di hadapanmu. Aku memang berniat untuk bertindak begitu
terhadap beberapa orang yang menyangka bahawa kami hidup seperti
orangduniawi. 3Walaupunkamihidupdi dunia, kami tidaklahberjuang se-
cara duniawi. 4Senjata-senjata kami bukanlah benda-benda duniawi tetapi
kekuatan Ilahi untukmeruntuhkanbenteng-benteng, 5mematahkanhujah-
hujah dan segala yang meninggikan diri menentang pengenalan Allah,
menundukkan semua fikiran supaya mematuhi al-Masih, 6 serta bersedia
menghukum segala keingkaran terhadap Allah apabila ketaatanmu disem-
purnakan.
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7 Kamu hanya melihat sesuatu berdasarkan lahiriahnya. Jika seseorang
yakindalamhatinyabahawadiamilik al-Masih, hendaklahdiamemikirkan
pula, bahawa sebagaimana dia milik al-Masih, begitu jugalah kita ini milik
al-Masih. 8 Kalaupun aku berbangga lebih sedikit tentang kewibawaan
kami, yang diberikan oleh Tuhan kepada kami untuk membangunkan dan
bukan membinasakan kamu, aku tidak akan berasa malu. 9 Ini kerana aku
tidak mahu kamu menyangka bahawa aku hendak menakut-nakutkanmu
dengan surat-suratku. 10 Ada yang berkata, ‘Surat-suratnya bernas dan
tegas, tetapi apabila berhadapan muka, dia kelihatan daif dan pertuturan-
nya pun tidak memberikan kesan.’ 11Orang yang berkata demikian harus-
lah menimbangkan hal ini: Bahawa sebagaimana kata-kata kami dalam
surat ketika berjauhan, begitulah juga tindakan kami apabila berhadapan
kelak.

12 Kami tidak berani menggolongkan atau membandingkan diri kami
dengan mereka yang memuji diri sendiri. Apabila mereka menilai diri
sendiri dan membandingkan diri sama sendiri, mereka tidaklah bertindak
dengan bijaksana. 13 Sebaliknya, kami tidak akan berbangga berlebih-
lebihan, tetapi dalam batas-batas lingkungan yang ditetapkan Allah untuk
kami – lingkungan yang khususnya merangkum kamu. 14 Kami tidaklah
melampaui batas-batas yang ditetapkan Allah, seolah-olah kami belum
sampai ke tempatmu. Kamilah yang pertama datang membawa Injil al-
Masih kepadamu. 15 Kami tidak berbangga di luar batas, iaitu tentang
usaha orang lain; tetapi kami berharap bahawa dengan bertambahnya
imanmu, kamu akan memperluas lingkungan kami. 16 Dengan demikian
kami akan mengajarkan Injil di kawasan-kawasan yang lebih jauh lagi
daripada tempatmu, dan tidak berbangga dalam lingkungan kerja orang
lain. 17 ‘Tetapi seseorang yang bermegah, hendaklah bermegah di dalam
Tuhan.’ 18 Kerana yang dianggap mulia bukanlah orang yang memuji diri
sendiri tetapi orang yang dipuji oleh Tuhan.

11
Paulus tentang rasul-rasul palsu

1Aku harap kamu akan bersabar dengan satu kebodohan kecilku. Seme-
mangnya kamu bersabar denganku. 2 Aku cemburu terhadapmu dengan
cemburu ilahi; kerana aku telahmenunangkan kamu dengan al-Masih dan
ingin menyerahkanmu kepada-Nya sebagai anak dara yang suci. 3 Tetapi
aku takut kalau-kalau fikiranmu akan dicemari sebagaimana Hawa telah
diperdaya oleh ular dengan kepintarannya, sehingga kamu berpaling dari-
pada kesetiaanmu yang murni kepada al-Masih. 4 Jika seseorang datang
mengajar tentang Isa yang lain daripada yang kami ajarkan; atau kamu
memperoleh roh yang lain daripada yang telah kamu peroleh, atau Injil
yang lain daripada yang telah kamu terima;mungkin sekali kamubersabar
sahaja terhadapnya. 5 Aku rasa aku tidaklah kurang berbanding rasul-
rasul yang unggul itu. 6Sungguhpun aku tidak terlatih dalambertutur kata,
namun aku tidaklah kekurangan dalam pengetahuan. Kami telah ternyata
sepenuhnya kepadamu dalam segala hal.

7 Berdosakah aku merendahkan diriku supaya kamu ditinggikan, ker-
ana aku mengajarkan Injil Allah kepadamu tanpa mengenakan bayaran?
8 Aku telah ‘merompak’ jemaah-jemaah lain dengan menerima ganjaran
daripadamereka untukmelayanimu. 9Apabila aku berada di kalanganmu,
dalam keadaanku yang serba kurang, aku tidak membebani sesiapapun
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di antaramu; kerana segala keperluanku dipenuhi oleh saudara-saudara
kita dari Makedonia. Dalam segala hal aku memastikan bahawa aku
tidak menjadi beban kepadamu; dan demikianlah akan terus kulakukan.
10Sebagaimana kebenaran al-Masih tetap ada dalam diriku, tiada siapapun
akan menghalangku daripada berbangga dalam hal ini di wilayah Akhaya.
11Mengapa? Kerana aku tidak mengasihimu? Allah yang tahu! 12 Tetapi
aku akan terus melakukan apa yang kulakukan sekarang, untuk menutup
peluang bagi mereka yangmencari peluang supaya dianggap sama dengan
kami dalam hal-hal yangmereka banggakan.

13 Mereka adalah rasul palsu. Mereka berusaha dengan tipu daya dan
menyamar sebagai rasul al-Masih. 14 Ini tidaklah menghairankan, kerana
Iblis sendiri menyamar sebagai malaikat cahaya. 15 Oleh itu bukanlah
suatu hal yang menakjubkan jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai
pelayan-pelayan yang benar. Akhirnya mereka akan menerima balasan
setimpal dengan apa yangmereka kerjakan.

Paulus berbangga dengan penderitaan-Nya
16 Sekali lagi aku berkata, janganlah sesiapa menyangka aku bodoh.

Tetapi sekiranya aku disangka begitu, terimalah aku sebagai orang bodoh,
agar aku dapat berbangga sedikit. 17 Apa yang kukatakan ini bukanlah
menurut al-Masih tetapi selaku orang bodoh dalam keyakinan berbangga.
18Memandangkan ramai orang yang berbangga secara lahiriah, maka aku
akan berbangga juga; 19 kerana kamu begitu senang hati bersabar dengan
orang bodoh, sedangkan kamu bijak. 20Kamu bersabar dengan orang yang
memperhamba kamu, yang menelanmu, yang memerangkapmu dengan
tipu helah, yang meninggikan dirinya, yang menampar mukamu. 21Dalam
hal demikian, dengan rasamalu akumengaku, kamimemang lemah.
Tetapi jika orang lain berani berbangga tentang sesuatu sebagai orang

bodoh aku berkata, aku juga berani. 22Adakah mereka berbangga kerana
mereka orang Ibrani? Aku juga begitu. Kerana mereka bangsa Israel? Aku
juga begitu. Keranamereka keturunan Ibrahim? Aku juga begitu. 23Kerana
mereka para pelayan al-Masih? Aku berkata sebagai orang bodoh: Aku
lebih lagi! Aku lebih banyak bertungkus-lumus, lebih kerap disebat, lebih
sering dipenjarakan, selalu sahaja diancam maut. 24 Lima kali, sebanyak
empat puluh kurang satu sebatan setiap kalinya, aku disebat oleh orang
Yahudi. 25 Tiga kali aku dipukul dengan tongkat, sekali direjam, tiga kali
ditimpa kejadian kapal karam, dan sehari semalam terkatung-katung di
laut. 26Dalam perjalanan, seringkali aku menghadapi bahaya; bahaya dari
sungai, bahaya daripada penyamun, bahaya daripada bangsaku sendiri
orang Yahudi, bahaya daripada bangsa-bangsa lain, bahaya di kota, bahaya
di gurun, bahaya di laut, dan bahaya daripada orang yang berpura-pura
sebagai saudara seiman. 27 Aku sering keletihan bekerja keras, kurang
tidur, kelaparan dan kehausan. Kerapkali aku terpaksa mengikat perut,
menanggung kesejukan, kekurangan pakaian. 28Di samping itu, setiap hari
aku dibebani rasa runsing dan prihatin terhadap semua jemaah. 29 Jika
seseorang lemah, tidakkah aku turut merasakan kelemahannya? Jika
seseorang tersandung, masakan hatiku tidak sengsara kerananya!

30 Sekiranya aku hendak berbangga, aku akan berbangga tentang
kelemahan-kelemahanku. 31Allah, Bapa Junjungan Isa yang terpuji selama-
lamanya, tahu bahawa aku tidak berdusta. 32 Gabenor kota Damsyik,
di bawah pemerintahan Raja Aretas, menyuruh agar kota itu dijaga oleh
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tentera, untukmenangkapku. 33Tetapi akuditurunkandalamsebuahbakul
melalui sebuah jendela di tembok kota itu, lalu aku terlepas dari tangannya.

12
Penglihatan Paulus

1 Tentu sekali tiada faedahnya aku berbangga. Aku akan menceritakan
penglihatan dan wahyu yang kudapati daripada Tuhan. 2 Aku mengenal
seorang dalam al-Masih. Empat belas tahun lalu, orang itu dibawa ke langit
yang ketiga (sama ada di dalam tubuh atau di luar tubuh aku tidak tahu,
Allah yangmengetahuinya). 3Aku tahu orang itu (sama ada di dalam tubuh
atau di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya) 4 dibawa
ke Firdaus lalu mendengar kata-kata yang tidak terperikan, yang tidak
boleh dituturkan oleh manusia. 5 Aku berbangga dengan orang itu, tetapi
aku tidak akanberbanggadengandiriku, kecuali kelemahan-kelemahanku.
6Walaupun jikanya aku ingin berbangga, aku bukanlah bodoh, kerana aku
menyatakan yang benar. Tetapi aku tidak akan melakukannya, supaya
jangan ada orang yang menilaiku lebih tinggi daripada yang dilihatnya
tentangku dan yang didengarnya daripadaku.

7 Supaya aku tidak terasa terlalu tinggi kerana begitu dilimpahi wahyu,
aku telah diberi duri dalam daging, utusan Iblis, untuk menyakitiku.
8 Sudah tiga kali aku memohon kepada Tuhan supaya seksa ini disisihkan
daripadaku. 9 Tetapi firman-Nya, ‘Cukuplah kasih kurnia-Ku bagimu, ker-
ana kekuatan-Kumenjadi sempurnadalamkelemahan.’ Oleh itu akupaling
rela berbangga tentang kelemahan-kelemahanku, supaya kuasa al-Masih
menaungiku. 10Oleh itu, aku relamenanggungpelbagai kelemahan, celaan,
kesempitan, penganiayaan dan kesusahan untuk al-Masih; kerana apabila
aku lemah, ketika itulah aku kuat.

Prihatian Paulus terhadap jemaah di Korintus
11 Aku telah berbangga selaku orang bodoh. Kamu telah memaksaku

berbuat demikian. Sepatutnya kamumemberiku penghargaan; kerana aku
tidak kurang daripada rasul-rasul terunggul itu, walaupun aku orang yang
tidak penting. 12 Tanda-tanda kerasulanku telah ditunjukkan kepadamu
dengan sepenuhnya, iaitu pelbagai tanda ajaib dan mukjizat. 13 Dari
segi apakah kamu kurang daripada jemaah-jemaah lain, kecuali aku tidak
membebanimu? Maafkan kesalahanku itu!

14Kini, bagi kali ketiga, aku bersedia mengunjungi kamu. Aku tidak akan
membebani kamu, kerana akumenghendaki kamu, bukan hartamu. Tidak-
lah wajar anak-anak mengumpulkan harta untuk ibu bapa. Ibu bapalah
yang patut mengumpulkan harta untuk anak-anak. 15Aku rela berbelanja
malah berhabis untukmu. Oleh itu jika kasihku semakin kulimpahkan
kepadamu, wajarkah aku semakin kurang dikasihi? 16Walau bagaimana-
pun, aku tidak membebanimu. Namun demikian, aku dikatakan pandai
memperdaya dan menawanmu dengan tipu helah! 17 Pernahkah aku
memperdayamu melalui orang yang telah kuutus kepadamu? 18Aku telah
meminta Titus pergi mengunjungimu, bersama seorang lagi saudara kita.
Adakah Titus memperdayamu? Tidakkah kami hidup menurut roh yang
sama? Tidakkah kami bertindak dengan langkah-langkah yang sama?

19 Adakah kamu menyangka kami membela diri di hadapanmu? Kami
bersuara di hadapan Allah dalam al-Masih. Kami melakukan segala-
galanya untuk menguatkanmu, saudara-saudara yang kukasihi. 20 Aku
takut kalau-kalau ketika aku datang nanti, aku mendapatimu tidak seperti
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yang kuharapkan dan kamu mendapatiku tidak seperti yang kamu harap-
kan. Janganlah hendaknya ketika itu aku menemui pertengkaran, hasad
dengki, kemarahan, sikap mementingkan diri, umpat-mengumpat, desas-
desus, keangkuhan, dan huru-hara. 21 Aku harap, ketika aku datang ke-
lak, janganlah aku dipermalukan oleh Allah Tuhanku di hadapanmu dan
bersedih kerana ramai yang dahulu berbuat dosa tetap tidak bertaubat
daripada kekejian, pencabulan dan keliaran hawa nafsu dalam kehidupan
mereka.

13
Peringatan terakhir

1 Kunjunganku kepadamu nanti adalah bagi kali yang ketiga. ‘Melalui
dua atau tiga orang saksi, setiap perkataan akan diteguhkan.’ 2 Dahulu,
sewaktu aku tinggal bersamamudalamkunjungankuyang kedua, aku telah
memperingatkanmereka yang berbuat dosa itu serta orang lain. Sekarang,
dari jauh aku menulis memperingatkan mereka, bahawa apabila aku
datang nanti aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka.
3 Kamu menuntut bukti bahawa al-Masih bersuara melaluiku. Al-Masih
tidaklah lemah menghadapimu; Dia bertindak dengan penuh kuasa dalam
dirimu. 4Al-Masih disalib kerana kelemahan, tetapi Dia hidup kerana kuasa
Allah. Kami juga lemah dalam Dia, namun dengan kuasa Allah akan hidup
bersama Dia untukmelayanimu.

5 Ujilah keteguhan imanmu; periksalah dirimu sendiri. Tidakkah kamu
tahu al-Masih ada di dalam dirimu? Kecuali kamu gagal. 6 Kami yakin
kamu tahu bahawa kami bukanlah orang yang tidak tahan diuji. 7Sekarang
aku berdoa kepada Allah semoga kamu tidak melakukan kejahatan bukan
kerana kami ingin kelihatan diperkenan sebagai rasul, tetapi supaya
kamumelakukan perbuatan yangmulia, meskipun kiranya kami kelihatan
seolah-olah tidak layak menjadi rasul. 8 Kami tidak mungkin melakukan
sesuatumenentangapayangbenar. Setiapyangkami lakukanadalahuntuk
menegakkanyangbenar. 9Kami senanghati apabila kami lemah sedangkan
kamu kuat. Kami juga mendoakan semoga kamu disempurnakan. 10Oleh
sebab itulah aku menulis segala ini sebelum aku berada di hadapanmu.
Dengandemikian, apabila akuberhadapandenganmukelak, tidaklahperlu
aku berkeras terhadapmu melalui kekuasaan yang telah diberi Tuhan
kepadaku untukmengajarmu, bukanmerosakkanmu.

11 Akhir kata, saudara-saudara seimanku, kuucapkan salam perpisahan
dulu. Berusahalahmenjadi sempurna. Senangkanhati, bulatkanmuafakat,
hidup rukun damai; maka Allah Pengurnia kasih dan kesejahteraan akan
bersamamu.

12Bersalamlah denganmesra sebagai saudara-saudara seiman. 13 Semua
orang salih di sini berkirim salam kepadamu.

14 Semoga kasih kurnia Junjungan Isa al-Masih, kasih Allah dan keakra-
ban Roh Suci menyertai kamu semua. Amin.
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Galatia
1 Daripada Paulus, seorang rasul – bukan daripada manusia atau

melalui manusia, tetapi melalui Isa al-Masih dan Allah Bapa, yang telah
membangkitkan-Nya daripada kematian – 2 dan daripada semua saudara
yang bersamaku,

Kepada semua jemaah di Galatia:

3Kasih kurnia dan sejahtera kepadamu daripada Allah Bapa dan daripada
Junjungan Isa al-Masih 4 yang telah menyerahkan diri-Nya untuk menebus
dosa kita agar Dia melepaskan kita daripada zaman durjana ini, menurut
kehendakBapakitaAllah. 5Bagi-Nyalahkemuliaan selama-lamanya. Amin.

Hanya satu Injil
6 Aku hairan bahawa kamu telah berpaling begitu cepat daripada Dia

yang telah memanggilmu dalam kasih kurnia al-Masih, kepada suatu injil
lain – 7 yang bukannya injil. Tetapi ada orang yang mengacau kamu dan
hendak memesongkan Injil al-Masih. 8 Tetapi jikalau kami atau malaikat
dari syurga sekalipunkelakmengkhabarkankepadamusuatu injil yang lain
daripada Injil yang telah kami khabarkan kepadamu, maka terlaknatlah
orang yang mengkhabarkan itu! 9 Sebagaimana aku sudah berkata dulu,
sekarang kukatakan lagi: Jika sesiapa mengkhabarkan injil kepadamu lain
daripada yang telah kamu terima, terlaknatlah orang itu!

10Adakahakuhendakmembuktikandiri kepadamanusia ataukepadaAl-
lah? Adakah aku berusahamendapatkan keredaanmanusia atau keredaan
Allah? Jika akumasih cubamendapatkan keredaanmanusia, aku bukanlah
hamba al-Masih.

Bagaimana Paulusmenjadi rasul
11 Aku memberitahu kepadamu, saudara-saudara, Injil yang kuajarkan

bukanlahmenurutmanusia. 12Aku tidakmenerimanya daripadamanusia,
dan aku tidak pula mempelajarinya; tetapi Injil itu datang melalui wahyu
daripada Isa al-Masih.

13Kamu telah mendengar tentang kelakuanku dulu ketika dalam agama
Yahudi, betapa aku telahmenganiaya jemaahAllah habis-habisan dan cuba
membinasakannya. 14Aku jauh lebih maju dalam agama Yahudi daripada
orang sebayaku di kalangan bangsaku, kerana aku teramat kuat berpegang
kepada segala adat nenek moyangku. 15 Tetapi apabila Allah, yang telah
mengasingkanku daripada rahim ibuku dan memanggilku, melalui kasih
kurnia-Nya 16 untuk menyatakan Putera-Nya dalamku, berkenan agar aku
mengajar tentang-Nya di kalangan bangsa lain, aku tidaklah bermesyuarat
dengan sesama manusia. 17 Aku tidak juga pergi ke Baitulmaqdis untuk
menemui mereka yang telah menjadi rasul terdahulu daripadaku, tetapi
aku ke tanah Arab, lalu pulang semula ke Damsyik.

18Tiga tahun kemudian, aku ke Baitulmaqdis bertemu dengan Petrus lalu
tinggal dengannya lima belas hari. 19 Tetapi aku tidak melihat para rasul
yang lain – kecuali Yakobus, saudara Junjungan. 20 Sesungguhnya, di hada-
pan Allah, perkara-perkara yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak
berbohong. 21 Selepas itu aku pergi ke rantau Siria dan Kilikia. 22Mukaku
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masih belum dikenali oleh jemaah di tanah Yudea yang mempercayai al-
Masih. 23 Mereka hanya mendengar: ‘Orang yang dulu menganiaya kita
sekarang mengajarkan iman yang hendak dibinasakannya dulu.’ 24 Lalu
merekamemuji Allah keranaku.

2
Paulus diakui oleh para rasul

1 Kemudian, selepas empat belas tahun, aku naik lagi ke Baitulmaqdis
dengan Barnabas, serta membawa Titus bersama. 2Aku pergi ke sana un-
tuk mematuhi wahyu yang diterima daripada Allah, dan membentangkan
kepada mereka Injil yang kukhabarkan di kalangan bangsa asing. Tetapi
aku melakukan ini secara persendirian kepada orang yang terkemuka,
takut kalau-kalau pekerjaanku sia-sia, baik pada masa itu mahupun se-
belum itu. 3 Namun demikian, walaupun Titus yang bersamaku itu seo-
rang Yunani, dia pun tidak dipaksa bersunat. 4 Ini disebabkan beberapa
orang yang pura-pura beriman telah dibawa masuk. Mereka mencuri-
curi masuk untuk mengintip kebebasan yang kami miliki dalam Isa al-
Masih agar mereka dapat memperhambakan kami. 5Namun, seketika pun
kami tidak tundukmenyerah kepadamereka, supaya kebenaran Injil tetap
bersamamu.

6 Tetapi daripada orang yang kelihatan berwibawa – walau apapun
mereka, samasahajabagiku; Allah tidakbersikappilihkasihkepadasesiapa
– mereka tidak menambah apa-apa kepada pengajaranku. 7 Sebaliknya,
mereka sedar bahawapenyampaian Injil kepada orang yang tidak bersunat
telah diamanahkan kepadaku, sebagaimana penyampaian Injil kepada
orang yang bersunat telah diamanahkan kepada Petrus. 8Kerana Dia yang
telah bekerja denganberkesandalamPetrus bagi pengutusan kepada orang
yang bersunat, telah bekerja dengan berkesan juga dalamku bagi pengutu-
san kepada orang yang tidak bersunat. 9Dan apabila Yakobus, Petrus dan
Yahya, yang dipandang sebagai asas yang kukuh, menyedari kasih kurnia
yang telah diberikan kepadaku, mereka berjabat tangan denganku dan
Barnabas sebagai tanda persahabatan, supaya kami pergi kepada bangsa
asingmanakalamerekapergikepadaorangyangbersunat. 10Merekahanya
meminta agar kami ingat akan orang miskin, sesuatu yang sememangnya
hendak kulakukan.

Paulus bertentangan dengan Petrus
11 Tetapi apabila Petrus datang ke Antiokhia, aku bersemuka dengannya

dan membantah perbuatannya, kerana dia bersalah. 12 Sebelum beberapa
orang datang daripada Yakobus, Petrus makan bersama bangsa asing.
Akan tetapi apabila mereka datang, dia berundur dan mengasingkan diri,
disebabkan takut akan orang yang berpegang kepada persunatan. 13Orang
Yahudi yang lain turut bersikap munafik, sehingga Barnabas pun tersesat
kerana kemunafikan itu.

14Aku lihat kelakuanmereka itu tidakmenepati kebenaran Injil, lalu aku
berkata kepada Petrus di hadapan semuanya, ‘Jika kamu, orang Yahudi,
hidup seperti orang bangsa asing dan tidak seperti orang Yahudi, menga-
pakah kamumemaksa orang bangsa asingmenurut adat orang Yahudi?

15 ‘Kita yang memang asal orang Yahudi, bukan “orang berdosa daripada
bangsa asing” 16 mengetahui bahawa seseorang itu diperbenar bukanlah
kerana mengerjakan hukum Taurat tetapi kerana beriman akan al-Masih.
Oleh itu kita pun mempercayai al-Masih, supaya kita diperbenar kerana
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beriman akan al-Masih, bukan kerana mengerjakan hukum Taurat. Tiada
seorang punmanusia yang diperbenar keranamengerjakanhukumTaurat.

17 ‘Tetapi, ketika kita berusaha untuk diperbenarmelalui al-Masih, terny-
ata kita sendiri didapati berdosa, adakah ini bermakna al-Masih mengajar
kita berdosa? Tidak sekali-kali! 18Kalaulah kubina semula apa yang pernah
kuruntuhkan, nyatalah aku seorang pelanggar hukum. 19Melalui hukum
Taurat, aku telah mati kepada hukum itu untuk hidup kepada Allah. 20Aku
telah disalib bersama al-Masih, bukanlah aku lagi yang hidup, tetapi al-
Masih yang hidup dalam aku. Dalam hidup jasadku sekarang aku hidup
dengan iman kepada Putera Allah, yang mengasihiku dan menyerahkan
diri-Nya untukku. 21 Aku tidak mengetepikan kasih kurnia Allah, kerana
jika kebenaran datang daripada hukum Taurat, sia-sialah kematian al-
Masih!’

3
Diperbenarmelalui iman

1 Wahai orang Galatia yang tidak berakal! Siapakah yang telah menyi-
hirkan kamu sedangkan di hadapanmatamu Isa al-Masih telah jelas ditun-
jukkan tersalib? 2 Hanya ini yang ingin kuketahui daripadamu: Adakah
kamumenerima Roh Suci keranamengerjakan hukum Taurat, atau kerana
percaya kepada Injil yang dikhabarkan? 3 Di manakah akalmu? Sete-
lah bermula dengan Roh, sekarang kamu hendak menyempurnakan diri
dengan kekuatan jasmani? 4 Adakah segala yang kamu deritai itu sia-
sia sahaja – kalaulah sebenarnya sia-sia? 5 Tuhan yang mengurniakan
Roh-Nya kepadamu dan mengerjakan mukjizat di kalanganmu, adakah
Dia melakukannya kerana kamu mengerjakan hukum Taurat, atau kerana
kamu percaya Injil yang dikhabarkan?

6 Samalah sebagaimana Ibrahim: ‘Dia mempercayai Allah, dan hal itu
diperhitungkan baginya sebagai kebenaran.’ 7 Oleh itu ketahuilah, hanya
mereka yang beriman dianggap anak cucu Ibrahim. 8 Oleh sebab telah
diketahui bahawa Allah akan memperbenar bangsa asing melalui iman,
Kitab Suci telah menyampaikan Injil itu kepada Ibrahim terlebih dahulu:
‘Melalui engkau, semua bangsa akan diberkati.’ 9Dengan demikian, semua
orang yang beriman diberkati bersama Ibrahim yang beriman.

10 Setiap orang yang bergantung kepada usahanya sendiri mengerjakan
hukum Taurat adalah terlaknat, kerana sudah tersurat: ‘Terlaknatlah
mereka yang tidak terus-menerus melakukan segala yang tersurat dalam
Hukum Kitab Taurat.’ 11 Jelaslah bahawa tiada siapapun diperbenar di
sisi Allah dengan mengerjakan hukum Taurat, kerana, ‘Orang yang benar
akanhidup dengan iman.’ 12HukumTaurat tidak berdasarkan iman; tetapi,
‘Orang yang melakukan hal-hal ini akan hidup dengannya.’ 13 Al-Masih
telahmenebus kita daripada laknat hukumTaurat itu denganmenanggung
laknat itu untuk kita, kerana telah tersurat: ‘Terlaknatlah setiap orang yang
tergantung pada kayu salib.’ 14 Dia menebus kita supaya berkat Ibrahim
datang kepada bangsa asing melalui Isa al-Masih, dan kita menerima Roh
yang dijanjikan itu melalui iman.

HukumTaurat atau perjanjian
15 Saudara-saudara, aku hendak menggunakan contoh daripada hidup

sehari-hari. Walaupun suatu perjanjian hanya antara manusia, namun
setelah ditetapkan, tiada siapa harus memansuhkannya atau menolak-
tambah padanya, begitulah juga hal ini. 16 Janji Allah telah dibuat kepada
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Ibrahim dan benihnya. Kitab Suci tidak menyebut ‘dan kepada benih-
benih,’ dengan erti ramai orang, tetapi ‘dan kepada Benihmu,’ yang bererti
seorang sahaja, iaitu al-Masih. 17Aku berkata bahawa hukum Taurat, yang
datang 430 tahun kemudian, tidak dapat memansuhkan perjanjian yang
telah ditetapkan dahulu oleh Allah atau menjadikan janji itu tidak sah lagi.
18 Jika warisan itu daripada hukum Taurat, itu bukanlah lagi berdasarkan
janji; tetapi Allah dalam kasih kurnia-Nya telah memberikannya kepada
Ibrahimmelalui janji.

19Kalau begitu, apakah tujuan hukum Taurat? Hukum itu ditambahkan
kerana pelanggaran manusia. Hukum itu berterusan sehingga datangnya
Benih yang dijanjikan itu, dan hukum itu diberikan melalui malaikat oleh
seorang pengantara. 20 Pengantara tidaklah menjadi pengantara bagi satu
pihak sahaja; tetapi Allah itu Esa.

21 Jadi, adakahhukumTaurat ituberselisihdengan janji-janjiAllah? Tidak
sekali-kali! Kerana kalaulah ada hukum yang dapat memberikan kehidu-
pan, tentulah kebenaran didapati melalui hukum itu. 22Namun, Kitab Suci
telah menentukan bahawa semuanya terbelenggu oleh dosa, supaya apa
yang dijanjikan melalui iman dalam Isa al-Masih dapat diberikan kepada
mereka yang percaya.

23 Sebelum datangnya iman, kita dikawal oleh hukum Taurat, dikurung
sementara menantikan iman yang akan dinyatakan kelak. 24 Oleh itu,
hukumTaurat adalah gurukita, yangmembawakita kepadaal-Masihuntuk
dibenarkan oleh iman. 25 Tetapi selepas datangnya iman, kita tidak lagi di
bawah pengawasan hukum Taurat.

Anak danwarismelalui al-Masih
26 Kamu semua telah menjadi anak Allah melalui iman terhadap Isa al-

Masih. 27Dan semua di antara kamu yang telah diimadkan dalam al-Masih
telah meliputi dirimu dengan al-Masih. 28 Tiadalah lagi orang Yahudi atau
orang Yunani, hamba atau orang merdeka, lelaki atau perempuan, kamu
semua menjadi satu dalam Isa al-Masih. 29 Dan jika kamu milik al-Masih,
kamu adalah benih Ibrahim, danmenjadi waris menurut janji itu.

4
Tiada lagi perhambaan

1 Sekarang aku berkata bahawa waris, selagi dia masih kanak-kanak,
tidak berbeza daripada hamba, walaupun dia tuan kepada segalamiliknya.
2 Dia di bawah kawalan para penjaga dan pengurus sehingga masa yang
ditetapkan oleh bapanya. 3 Demikianlah kita, ketika masih kanak-kanak,
diperhamba menurut pelajaran peringkat awal dunia. 4 Tetapi apabila
sampai waktunya, Allah telah menghantar Putera-Nya, yang dilahirkan
melalui seorang perempuan, di bawah hukum Taurat, 5 untuk menebus
mereka yang di bawah hukum itu, supaya kita mendapat hak sepenuh
sebagai anak. 6Dan kerana kamu anak-anak-Nya, Allah telah menghantar
Roh Putera-Nya ke dalam hatimu, Roh yang berseru, ‘Abba, Bapa.’ 7Dengan
demikiankamubukan lagihamba tetapi anak; dansebagai anak, Allah telah
menjadikan kamuwaris-Nya.

Paulus bimbang tentang orang Galatia
8 Dulu, ketika kamu belum mengenal Allah, kamu telah memperham-

bakan diri kepada dewa-dewa yang sebenarnya bukan tuhan. 9 Tetapi
sekarang, setelah kamu mengenal Allah – atau lebih tepat, dikenali Allah
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–mengapakah kamu berpaling semula kepada ajaran peringkat awal yang
lemah dan serba kurang itu, dan ingin terbelenggu semula sebagai hamba
kepadanya? 10 Kamu mematuhi hukum tentang hari, bulan, musim dan
tahun! 11 Aku bimbang tentangmu, takut kalau-kalau aku berusaha un-
tukmu dengan sia-sia.

12 Saudara-saudara, aku meminta supaya kamu menjadi sepertiku, ker-
ana dulu aku pun seperti kamu. Kamu tidak pernah menganiayaku.
13 Kamu tahu bahawa kerana kedaifan jasmani, aku mula-mula men-
gajarkan Injil kepadamu. 14 Dan kamu tidak menghina atau meny-
ingkirkan aku kerana cubaan jasmani yang kutanggung. Sebaliknya kamu
telah menyambutku seperti malaikat Allah, malah seperti Isa al-Masih.
15 Betapakah berkat yang kamu nikmati ketika itu? Kerana aku bersaksi
bahawa, kalau boleh, kamu rela mencungkil matamu sendiri dan mem-
berikannya kepadaku. 16 Adakah aku telah menjadi seterumu kerana aku
menyatakan yang benar kepadamu?

17 Mereka bersungguh-sungguh menawan hatimu, tetapi bukan den-
gan niat yang baik. Mereka hendak mengasingkan kamu, supaya kamu
bersungguh-sungguh hendak menawan hati mereka. 18 Memang elok
bersungguh-sungguhdalamperkarayangbaik, danbukanhanyaketikaaku
ada bersamamu. 19Hai anak-anak kecilku, akumengalami sengsara seperti
hendak melahirkan kamu sekali lagi sehingga al-Masih terbentuk dalam
dirimu. 20Aku rindu hendak bersama kamu sekarang danmengubah nada
suaraku, kerana aku amat bimbang tentangmu!

Hagar dan Sarah
21 Katakan kepadaku, kamu yang ingin hidup di bawah hukum Taurat,

tidakkah kamu dengar kata-kata hukum itu? 22 Tersurat bahawa Ibrahim
mempunyai dua orang anak lelaki, seorang dengan hamba perempuan
dan seorang lagi dengan perempuan merdeka. 23 Anak dengan hamba
perempuan itu dilahirkan sebagaimana kebiasaan manusia; tetapi anak
dengan perempuanmerdeka itu dilahirkan kerana janji.

24 Ini adalah ibarat kerana dua perempuan itu mewakili dua perjanjian –
satu daripadaGunung Sinai yangmelahirkananak-anakperhambaan, iaitu
Hagar, 25kerana Hagar adalah Gunung Sinai di tanah Arab, melambangkan
Baitulmaqdis yang ada sekarang, dan berada dalam perhambaan bersama
anak-anaknya. 26 Tetapi Baitulmaqdis yang di atas adalah merdeka, dan ia
ibu kepada kita semua. 27Kerana telah tersurat:

‘Bergembiralah, hai perempuanmandul,
kamu yang tidakmelahirkan anak;

bersorak-sorailah,
kamu yang tidak pernahmerasa sakit

melahirkan anak;
kerana perempuan yang sepi laramempunyai

lebih ramai anak
daripada yang bersuami.’

28 Saudara-saudaraku, kita seperti Ishak, iaitu anak perjanjian. 29 Tetapi,
sebagaimana anak yang dilahirkan menurut jasad telah menganiaya anak
yang dilahirkan menurut Roh, begitulah yang berlaku sekarang. 30Walau
bagaimanapun, apakah yang dikatakan dalam Kitab Suci? ‘Singkirkan
hambaperempuan itudengananaknya, keranaanakkepadahambaperem-
puan itu tidak akan menjadi waris bersama anak kepada perempuan
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merdeka.’ 31 Dengan demikian, saudara-saudara, kita bukanlah anak
kepada hamba perempuan, tetapi kepada perempuan yangmerdeka.

5
Kemerdekaan dalam al-Masih

1Demi kemerdekaan al-Masih telah memerdekakan kita. Oleh itu berpe-
gang teguhlah kepada kemerdekaan yang telah diberikan oleh al-Masih
kepada kita, dan jangan biarkan diri diperhambakan semula.

2 Dengarlah kata-kataku! Aku, Paulus, bersaksi kepadamu bahawa jika
kamu bersunat kelak, tiada berfaedahlah al-Masih kepadamu. 3 Dan aku
bersaksi lagi kepada setiap orang yang bersunat, bahawa dia berhutang
dan mesti mengerjakan seluruh hukum Taurat. 4 Kamu yang berusaha
untuk diperbenar melalui hukum Taurat telah terpisah daripada al-Masih.
Kamu telah terkeluar daripada kasih kurnia Allah. 5 Kita, melalui Roh,
bersungguh-sungguh menantikan harapan mendapat kebenaran dengan
iman. 6Kerana dalam Isa al-Masih, baik bersunat mahupun tidak bersunat
tidakmenghasilkan apa-apa, melainkan iman bekerja melalui kasih.

7 Dahulu perjalananmu baik. Siapakah yang telah menghalangmu se-
hingga kamu tidak lagi menurut yang benar? 8 Pujukan ini bukannya
daripada Tuhan yang memanggilmu. 9 ‘Sedikit ragi pun akan meragikan
tepung segumpal.’ 10Aku yakin padamu, dalam Tuhan, bahawa fikiranmu
tidak akan bercabang; tetapi orang yang mengacau fikiranmu itu akan
menerima hukumannya, walau siapapun dia. 11 Saudara-saudara, jika aku
masih mengajar supaya orang bersunat, mengapakah akumasih dianiaya?
Kalau begitu, salib itu tidak lagi menjadi penghalang. 12 Ingin kuminta agar
orang yangmengacau fikiranmu itumengasingkan diri mereka sendiri!

13 Kerana kamu, saudara-saudara, telah dipanggil untuk mendapat
kebebasan. Cuma, janganlah gunakan kebebasan sebagai kesempatan
memuaskan hawa nafsu; tetapi berkhidmatlah untuk satu sama lain den-
gan kasih. 14 Kerana seluruh hukum Taurat terlaksana dalam satu ayat:
‘Kasihilah sesama manusia sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri.’
15 Tetapi jika kamu gigit-menggigit dan makan-memakan sesama sendiri,
hati-hatilah, jangan sampai kamu salingmembinasakan.

Hidupmenurut Roh
16 Aku berkata, melangkahlah menurut Roh, maka kamu tidak akan

memuaskan hawa nafsu dunia. 17 Kerana hawa nafsu dunia menentang
Roh, dan Roh menentang hawa nafsu dunia. Kedua-duanya berlawanan,
supaya kamu tidak melakukan apa yang hendak kamu lakukan. 18 Tetapi
jika kamu dipimpin oleh Roh, kamu tidaklah di bawah hukum Taurat.

19 Kelakuan hawa nafsu dunia adalah nyata: zina, kecemaran dan kelu-
cahan; 20 menyembah berhala dan sihir; kebencian, perbalahan, hasad
dengki, letusan kemarahan, cita-cita untuk kebesaran diri, perselisihan,
berpuak-puak 21 dan iri hati; kemabukan, berpesta keterlaluan, dan
sebagainya. Tentang ini aku berkata kepadamu, sebagaimana sudah
kukatakan kepadamu dulu, bahawa orang yang mengamalkan perkara-
perkara demikian tidak akanmewarisi kerajaan Allah.

22Sebaliknya, buahRoh ialahkasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran,
kemurahan, kebaikan, kesetiaan, 23 lemah lembut dan penguasaan diri.
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Tiada hukum yang menentang segala ini. 24Mereka yang menjadi milik al-
Masih telah menyalib hawa nafsu dunia berserta keghairahan dan keing-
inan. 25 Jika kita hidup dalam Roh, marilah kita berbuat segalanya dalam
Roh juga. 26 Janganlah kita menjadi bongkak, saling menyakitkan hati, dan
berdengki-dengkian sama sendiri.

6
Salingmembantu

1 Saudara-saudara, jika seseorang didapati melakukan sesuatu kesala-
han, kamu yang bersifat rohani pimpinlah dia ke jalan baik dengan
lemah lembut, sambil menjaga dirimu, jangan sampai kamu turut tergoda.
2 Tanggung-menanggunglah beban satu sama lain, dan dengan demikian
laksanakan hukum al-Masih. 3 Jika seseorang menyangka dirinya mem-
punyai kelebihan sedangkan dia sebenarnya tidak mempunyainya, maka
dia menipu dirinya sendiri. 4 Setiap orang harus meneliti kerjanya sendiri,
supaya dia dapat bermegah atas apa yang ada pada dirinya sahaja, bukan
berbanding dengan apa yang ada pada orang lain. 5 Ini kerana setiap orang
akanmenanggung bebannya sendiri.

6Orangyangdiajari firmanhendaklahberkongsi segala yangbaikdengan
pengajarnya.

7 Janganlah tertipu: Allah tidak dapat dipermainkan, kerana apa yang
disemaioleh seseorang, itulahyangakandituainya. 8Orangyangmenyemai
bagi hawa nafsu dunia akan menuai kebinasaan daripadanya; manakala
orang yangmenyemai bagi Roh akanmenuai hidup yang kekal. 9 Janganlah
kita jemu berbuat baik, kerana pada musimnya nanti kita akan menuai
jika kita tidak berputus asa. 10Oleh itu, apabila ada peluang, kita haruslah
berbuat baik kepada semua orang, lebih-lebih lagi saudara-saudara kita
yang seiman.

Bukan persunatan tetapi satu ciptaan baru
11 Lihatlah betapa besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan

tanganku sendiri!
12Mereka yang inginmenunjukkan diri baik dalamhal dunia, merekalah

yang inginmemaksa kamu bersunat, semata-mata untukmengelakkan diri
merekadianiayakeranasalibal-Masih. 13Orangyangbersunat itupun tidak
memegang hukum Taurat, tetapi mereka mahu kamu disunatkan supaya
mereka dapat bermegah dengan keadaan jasmanimu. 14 Tetapi aku sekali-
kali tidak mahu bermegah dengan apapun kecuali salib Junjungan kita
Isa al-Masih yang melalui-Nya dunia telah disalib kepadaku dan aku juga
kepada dunia. 15 Ini kerana sama ada bersunat ataupun tidak tiada ertinya;
menjadi satu ciptaan baru, itulah yang penting. 16Bagi mereka yang hidup
menurut hukum ini, sejahtera dan belas kasihan di atasmereka, dan di atas
Israel Allah.

17Akhir kata, janganlah sesiapamenyusahkan aku, kerana pada tubuhku
ada parut-parut Isa.

18 Saudara-saudara, semoga kasih kurnia Junjungan kita Isa al-Masih
menyertaimu. Amin.
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Efesus
1Daripada Paulus, rasul Isa al-Masih dengan kehendak Allah,

Kepada semua orang salih di Efesus, iaitu orang yang beriman kepada Isa
al-Masih:
2 Kasih kurnia dan sejahtera kepadamu daripada Bapa kita Allah dan
daripada Junjungan Isa al-Masih.

Berkat rohani dalam al-Masih
3Segalapuji bagiAllah, Bapa Junjungankita Isa al-Masih, yang telahmem-

berkati kita dengan segala berkat rohani di syurga dalam al-Masih. 4 Ini
kerana Dia telah memilih kita dalam al-Masih sebelum dunia ini dijadikan,
supaya kita suci dan tidak bercela di hadapan-Nya. Dalam kasih, 5Dia telah
menentukan kita dari mulanya untuk diangkat sebagai anak oleh Isa al-
Masih kepada diri-Nya, menurut keredaan dan kehendak-Nya – 6 supaya
terpujilah kemuliaan kasih kurnia-Nya, yang dianugerahkan-Nya kepada
kita dalam Dia yang dikasihi-Nya. 7 Dalam-Nya kita mendapat penebusan
melalui darah-Nya, pengampunan dosa, menurut limpah kasih kurnia-
Nya 8 yang dilimpahkan-Nya kepada kita dengan segala kebijaksanaan
dan pengertian. 9 Dia memberitahu kita rahsia kehendak-Nya, menurut
keredaan-Nya yang sudah ditentukan-Nya dalam al-Masih, 10bahawa sete-
lah sampai masa pelaksanaannya –Dia akanmenyatukan segala sesuatu di
bawahal-Masih sebagai kepala, baik yangdi syurgamahupunyangdi bumi.

11Dalam-Nya juga kita telah mendapat warisan, kerana telah ditentukan
dari mulanya menurut maksud Allah yang melakukan segalanya seperti
pertimbangan kehendak-Nya, 12 bahawa kami yang mula-mula menaruh
harapan pada al-Masih akan mendatangkan puji bagi kemuliaan-Nya.
13 Kamu juga dalam al-Masih setelah mendengar kata kebenaran, iaitu
Injil tentang penyelamatanmu. Dan dalam-Nya, setelah mempercayai-Nya,
kamu telahdimateraidenganRohSuci yangdijanjikan-Nya, 14yangmenjadi
jaminan bagi warisan kita hingga penebusan orang yang dimiliki Allah –
segala puji bagi kemuliaan-Nya.

Syukur dan doa
15 Oleh itu aku juga, setelah mendengar bahawa kamu beriman kepada

Junjungan Isa dan mengasihi semua orang yang salih, 16 tidak putus-
putus bersyukur tentangmu dan menyebutmu dalam doaku. 17 Aku
berdoa semoga Allah Tuhan Junjungan kita Isa al-Masih, Bapa kemuli-
aan, memberimu roh kebijaksanaan dan wahyu untuk mengenali-Nya.
18 Semoga Allah menerangkan mata hatimu untuk mengetahui harapan
daripada panggilan-Nya, limpah kemuliaanwarisan-Nya dalamorang yang
salih, 19 dan betapa besar kuasa-Nya bagi kita yang beriman. Demikian-
lah pelaksanaan kuasa-Nya yang agung itu 20 dalam al-Masih apabila
membangkitkan-Nyadaripadakematiandanmendudukkan-Nyadi sebelah
kanan-Nya di syurga. 21 Allah meletakkan al-Masih jauh di atas segala
penguasa dan kekuasaan, kuasa dan pemerintahan, dan setiap nama yang
dinamakan, bukan sahaja pada zaman ini tetapi juga pada zaman akan
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datang. 22Allahmeletakkan segalanya di bawah kaki-Nya danmenjadikan-
Nya kepala semuahal ehwal jemaah, 23yangmerupakan tubuh-Nya, disem-
purnakan oleh Dia yangmenyempurnakan segala-galanya.

2
Dihidupkan dalam al-Masih

1 Kamu telah mati akibat kesalahan dan dosa 2 yang dahulu kamu
lakukan menurut jalan dunia, menurut raja segala kuasa di udara, roh
yang sekarang bertindak dalamdiri anak-anak derhaka. 3Kami semua juga
pernahhidup sedemikian,memuaskanhawanafsu,menunaikankehendak
tubuh dan fikiran, dan secara tabii merupakan anak-anak yang dimurkai,
seperti yang lain juga. 4 Namun Allah, yang kaya dengan belas kasihan,
kerana kasih-Nya yang amat besar kepada kita, 5 walaupun ketika kita
telahmati disebabkankesalahan kita, telahmenghidupkankita bersamaal-
Masih – kamu telah diselamatkan dengan kasih kurnia-Nya. 6 Allah telah
membangkitkan kita bersama al-Masih, serta mendudukkan kita bersama-
Nyadi syurga, 7supayapadazaman-zamanakandatangAllahdapatmenun-
jukkan limpah kekayaan kasih kurnia-Nya dalam keihsanan-Nya kepada
kita dalam Isa al-Masih. 8 Kamu telah diselamatkan dengan kasih kurnia-
Nya melalui iman – ini bukan daripada kamu sendiri tetapi adalah kurnia
Allah – 9bukan kerana usaha amalmu supaya tiada seorangpun yang dapat
bermegah. 10Kerana kita ini buatan-Nya, dicipta dalam Isa al-Masih untuk
melakukan perbuatan baik, yang telah disediakan terdahulu oleh Allah
untuk kita lakukan.

Dipersatukan dalam al-Masih
11 Oleh itu ingatlah bahawa dari segi tubuhmu kamu ini dahulu orang

bangsa asing, disebut ‘orang tidak bersunat’ oleh mereka yang disebut
‘orang bersunat’ (iaitu sunat yang dibuat dengan tangan orang pada tubuh).
12 Pada masa itu kamu tanpa al-Masih, terasing daripada perhimpunan
orang Israel dandaripadaperjanjianAllah, tanpaharapandan tanpaTuhan
di dunia ini. 13Tetapi sekarang dalam Isa al-Masih, kamu yang dahulu jauh
sudah dibawa dekat oleh darah al-Masih.

14 Kerana Dia sendiri adalah perdamaian kita, Dia menyatukan kedua-
dua pihak dan meruntuhkan dinding pemisah, iaitu perseteruan. 15 Dia
menghapuskan dengan tubuh-Nya perseteruan itu, iaitu Taurat dengan
hukum-hukum yang diperintahkan di dalamnya, untuk mencipta dalam
diri-Nya seorang yang baru daripada dua, dan mengadakan perdamaian
demikian, 16 serta untuk mendamaikan kedua-duanya dengan Allah dalam
satu tubuhmelalui salib, dengan itumematikan perseteruan itu. 17Dan Dia
datang membawa ajaran perdamaian kepada kamu yang jauh dan kepada
mereka yang dekat. 18 Kerana melalui-Nya kita, kedua-dua pihak, dapat
menghampiri Allah Bapa dengan satu Roh.

19Oleh itu, sekarang, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, tetapi
sesamawarganegara dengan orang yang salih dan ahli-ahli keluarga Allah,
20yang telah dibina atas asas para rasul dan para nabi, dengan Isa al-Masih
sendiri sebagai batu penjuru utama. 21Dalam al-Masih seluruh bangunan
itu disatukan lalumenjadi tempat ibadat suci dalam Tuhan, 22maka dalam-
Nya kamu pun dibina bersamamenjadi tempat kediamanAllah dalamRoh.
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3
Paulus penginjil kepada orang bukan bani Israel

1 Dengan demikian aku, Paulus, yang terpenjara kerana Isa al-Masih
untuk kamu, orang bukan bani Israel.

2 Tentu kamu telah mendengar, bahawa aku diberi tugas melaksanakan
kasih kurnia Allah untukmu. 3Melalui wahyu, Allah telah memberitahuku
rahsia itu sebagaimana sudah kutuliskan secara ringkas. 4 Apabila kamu
membacanya kamu akan mengerti pengetahuanku dalam rahsia al-Masih.
5 Pada zaman-zaman silam rahsia itu tidak diberitahu kepada anak Adam,
sebagaimana sekarang telah dinyatakan oleh Roh kepada para rasul dan
para nabi-Nya yang suci – 6 bahawa orang bukan bani Israel sama-sama
menjadi waris, satu tubuh, dan sama-sama mendapat bahagian daripada
perjanjian Allah dalam al-Masihmelalui Injil.

7 Aku telah menjadi seorang hamba Injil dengan kasih kurnia Al-
lah yang telah diberikan-Nya kepadaku melalui pelaksanaan kuasa-Nya.
8 Kepadaku, yang lebih rendah daripada orang salih yang paling rendah,
kasih kurnia ini telah diberikan supaya aku pergi mengajar orang bukan
bani Israel tentang kekayaan al-Masih yang tidakmungkin dapat dicari itu,
9 dan menjelaskan kepada semua orang pelaksanaan rahsia itu, yang dari
permulaan zaman telah terselindung dalam hati Allah yang menjadikan
segala-galanya. 10Dengandemikian sekarang pelbagai kebijaksanaanAllah
diberitahu oleh jemaah kepada segala pemerintah dan kuasa di syurga.
11 Ini adalah menurut maksud-Nya yang kekal yang telah ditunaikan-Nya
dalam Isa al-Masih, Junjungan kita; 12 yang dalam-Nya kita mendapat
kebebasan dan keyakinanmenghampiri Allahmelalui iman. 13Oleh itu aku
meminta kepadamu, janganlah tawar hati akibat kesusahan yang kutang-
gung keranamu, ini adalah kemuliaanmu.

Doa Paulus untuk orang Efesus
14 Dengan sebab itulah aku bertelut kepada Bapa, 15 yang daripada-Nya

seluruh bangsa di syurga dan di bumi telah dinamakan. 16 Aku berdoa
semoga Dia mengurniakan kepadamu, menurut limpah kemuliaan-Nya,
kekuatan melalui Roh-Nya dalam dirimu. 17 Semoga al-Masih mendiami
hatimu melalui iman. Dan kamu, setelah berakar umbi dalam kasih,
18akanmengerti bersama semua orang salih berapa lebarnya, panjangnya,
tingginya dan dalamnya kasih al-Masih, 19 dan mengetahui kasih ini yang
tidak terjangkauolehpengetahuanmanusia – supayakamudipenuhidalam
seluruh kepenuhan Allah.

20KepadaAllah yang berkuasamelakukan segala-galanya dengan limpah
kurnia melebihi permintaan dan sangkaan kita, menurut kuasa-Nya yang
bertindak dalam diri kita, 21 kepada-Nya kemuliaan dalam jemaah melalui
Isa al-Masih zaman-berzaman selama-lamanya! Amin.

4
Kesatuan dalam tubuh al-Masih

1Oleh itu aku, yang terpenjara kerana Tuhan,merayu agar kamu, sebagai
orang yang telah dipanggil, hiduplah berpadanan dengan panggilan itu.
2 Kamu haruslah selalu rendah hati dan lemah lembut; sabar, bertolak-
ansur satu sama lain dalam kasih, 3 dan berusaha memelihara perpaduan
dalamRoh dengan ikatan sejahtera. 4Kamu hendaklah satu tubuh dan satu
Roh – sebagaimana kamu telah dipanggil dengan satu harapan panggilan
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itu – 5 satu Junjungan, satu iman, satu pengimadan; 6 satu Allah iaitu Bapa
sekalian, yang di atas sekalian, melalui sekalian, dan dalam kamu sekalian.

7Tetapi masing-masing diberi kasih kurnia sekadar pemberian al-Masih.
8Oleh itu firman-Nya:
‘Apabila Dia naik ke atas,

Dia menawan tawanan,
danmemberi pemberian
kepadamanusia.’

9 (Apakah maksud ‘Dia naik ke atas’? Tentulah ertinya bahawa sebelum
itu Dia telah turun ke bahagian terbawah di bumi. 10 Dia yang telah
turun itu adalah juga Dia yang naik jauh ke atas semua lapisan langit,
untuk memenuhi segala-galanya.) 11Dan Dialah yang memberi sesetengah
orang menjadi rasul, nabi, penyebar Injil, pembimbing jemaah dan pen-
gajar, 12 untuk menyediakan orang yang salih bagi kerja melayani, untuk
meneguhkan tubuh al-Masih. 13Dengan itu kita semua mencapai kesatuan
dalam imandan pengetahuan akan Putera Allah, agarmenjadi dewasa, dan
memiliki pertumbuhan yang sesuai dengan kadar kesempurnaan al-Masih.

14Maka, kita tidaklah lagi berupakanak-kanak, dipukul ombakdanditiup
ke sana ke mari oleh setiap angin pengajaran orang, tipu daya manusia,
dan putar belit muslihat jahat. 15 Sebaliknya, kita sentiasa bercakap benar
dalam kasih, dan bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia yang menjadi
Kepala, iaitu al-Masih. 16Daripada-Nya, seluruh tubuh yang dihubungkan
dan dijalin erat oleh setiap sendi dalam kelengkapannya manakala se-
tiap bahagian menjalankan peranan masing-masing, bertumbuh untuk
meneguhkan dirinya dalam kasih.

Hidup sebagai anak cahaya
17Oleh itu aku berkata demikian dan bersaksi demi Tuhan, janganlah lagi

kamu hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah, menurut pemikiran
yang sia-sia. 18 Akibatnya, daya pengertian mereka dimalapkan, dan diri
mereka tersisih daripada kehidupan Allah, kerana kejahilan mereka, ker-
ana kedegilan hati mereka. 19 Oleh sebab sudah hilang perasaan, mereka
telah menceburkan diri dalam kancahmaksiat, bergelumang dalam segala
noda dengan rakus.

20 Tetapi bukan demikian yang kamu pelajari tentang al-Masih, 21 jika
kamu telah mendengar-Nya dan diajar oleh-Nya, sebagaimana kebenaran
itudalamIsa. 22Berkenaankelakuanmuyangdahulu, kamumenyingkirkan
dirimu yang lama, yang dirosakkan oleh hawanafsu tipu daya; 23dan kamu
dibaharui dalam roh pemikiranmu; 24 serta berubah kepada diri baru yang
dicipta menurut teladan Allah dalam kebenaran dan kesucian sejati.

25 Oleh itu, janganlah lagi berdusta. Hendaklah setiap orang daripada
kamu bercakap benar sesamamanusia kerana kita adalah sesama anggota.
26 ‘Apabila kamu marah, janganlah sampai melakukan dosa.’ Jangan
kekalkan kemarahanmu hingga matahari terbenam, 27 dan jangan beri
tempat kepada iblis. 28 Orang yang mencuri hendaklah berhenti mencuri
dan mula bekerja, membuat sesuatu yang baik dengan tangannya, supaya
dapat memberi kepada orang yang kekurangan.

29 Janganlah biarkan kata-kata yang kesat keluar dari mulutmu, tetapi
lafazkanlah teguran yang membina, mengikut keperluannya, supaya
membawa berkat kepada yang mendengar. 30 Dan janganlah kamu
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menyedihkan Roh Suci Allah yang telah mematerai kamu bagi hari peneb-
usan. 31 Singkirkanlah segala kepahitan, keberangan dan kemarahan, per-
gaduhan dan umpatan, bersama segala niat jahat. 32Dan berbelas kasihlah
satu sama lain, bersikap baik, saling memaafkan, sebagaimana Allah telah
mengampunimu dalam al-Masih.

5
1 Oleh itu ikutlah teladan Allah seperti anak-anak yang dikasihi.

2 Hiduplah dalam kasih, sebagaimana al-Masih mengasihi kita dan
menyerahkan diri-Nya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang
harum bagi Allah.

3Tetapi perzinaan dan segala kecemaran atau tamak haloba, jangan dise-
but pun di kalanganmu, kerana demikianlah sepatutnya bagi orang salih.
4 Jauhi kekotoran, percakapan tidakberakal dan lawak jenaka lucah, kerana
segala ini tidak wajar, sebaliknya eloklah kamu mengucapkan kata-kata
kesyukuran. 5Kerana kamu tahu bahawa orang yang berzina, melakukan
kecemaran, atau tamak haloba – yang sama dengan penyembah berhala
tidak akan mewarisi kerajaan al-Masih dan Allah. 6 Jangan tertipu dengan
kata-kata kosong, kerana itulah sebabnya kemurkaanAllahmenimpa anak-
anak derhaka. 7Oleh itu, janganlah kamu sepakat denganmereka.

8Keranadahulukamugelap tetapi sekarang sudahmenjadi cahayadalam
Tuhan kita. Hiduplah sebagai anak-anak cahaya 9 (kerana yang dihasilkan
oleh cahaya terdapat dalam segala yang baik, wajar dan benar), 10 maka
kajilah apa yang diredai oleh Tuhan. 11 Jangan bersubahat dengan per-
buatan gelap yang tidak berfaedah, sebaliknya dedahkan perbuatan itu.
12 Ini keranaperkara-perkara yangdilakukanolehmereka secara rahsia itu,
jika disebut pun adalah memalukan. 13 Tetapi segala yang didedahkan itu
dinyatakan oleh cahaya, kerana yang menyatakan adalah cahaya. 14 Oleh
itu firman Tuhan:

‘Bangunlah, hai kamu yang tidur,
bangkit daripada kematian,

dan al-Masih akanmemberimu cahaya.’

15 Hiduplah dengan hati-hati – bukan seperti orang tidak arif tetapi se-
bagai orang bijaksana, 16 dan pergunakan setiap peluang dengan se-
baiknya kerana ini zaman durjana. 17Dengan demikian janganlah bodoh,
tetapi mengertilah kehendak Tuhan. 18 Dan janganlah mabuk anggur,
yang berupa maksiat. Sebaliknya, penuhi diri dengan Roh. 19 Berkata-
katalah sesama sendiri dengan mazmur, lagu pujian serta nyanyian ro-
hani, menyanyi dan berlagu untuk Tuhan dalam hatimu. 20 Sentiasalah
bersyukur atas segala-galanya kepada Allah Bapa dengan nama Junjungan
kita Isa al-Masih.

21Tunduklah kepada satu sama lain dengan takut akan Tuhan.

Suami dan isteri
22 Isteri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. 23 Kerana

suami adalah kepala kepada isteri sebagaimana al-Masih kepala jemaah
dan Penyelamat tubuh itu. 24Oleh itu, sebagaimana jemaah tunduk kepada
al-Masih, begitulah juga isteri terhadap suaminya dalam segala hal.
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25 Suami, kasihilah isterimu, sebagaimana al-Masih mengasihi jemaah
dan menyerahkan diri-Nya untuk jemaah. 26 Dengan demikian Dia dapat
menyucikan dan membersihkan jemaah dengan air melalui firman, 27 dan
menghadapkannya kepada diri-Nya sebagai jemaah yangmulia, tanpa cela
atau kerut, tetapi suci dan sempurna. 28 Demikian juga, suami harus
mengasihi isterinya seperti tubuhnya, lelaki yang mengasihi isterinya itu
mengasihi dirinya sendiri. 29 Tiada siapapun pernah membenci tubuhnya
sendiri, tetapi memelihara dan menyayanginya, seperti dilakukan oleh al-
Masih kepada jemaah – 30 kerana kita adalah anggota tubuh-Nya. 31 ‘Oleh
sebab itu seorang lelaki meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan is-
terinya, lalumereka berduamenjadi satu.’ 32 Ini adalah suatu rahsia besar –
tetapi aku bercakap tentang al-Masih dan jemaah. 33Walau bagaimanapun,
setiap orang daripada kamu hendaklahmengasihi isterinya seperti dirinya
sendiri, dan isteri hendaklahmenghormati suaminya.

6
Anak dan ibu bapa

1 Anak-anak, turutlah perintah ibu bapamu dalam Tuhan, kerana ini
adalah wajar. 2 ‘Hormatilah ibu bapamu’ – iaitu perintah pertama yang
disertai dengan janji – 3 ‘supaya kamu mendapat kebaikan dan umurmu
panjang di bumi ini.’

4 Kamu, bapa, janganlah sakitkan hati anak-anak; tetapi peliharalah
mereka dalam didikan dan nasihat Tuhan.

Hamba dan tuan
5Hamba sahaya, taatlah kepada tuanmu di dunia ini, dengan takut dan

hormat, dengan hati yang ikhlas, seperti kepada al-Masih. 6 Janganlah
lakukan secara bermuka-muka, sekadar menyukakan hati orang, tetapi
sebagai hamba al-Masih, melakukan kehendak Allah setulus hati.
7 Bekerjalah dengan niat bersih, seperti untuk Tuhan, bukan untuk
manusia. 8 Ketahuilah bahawa apa sahaja kebaikan yang dilakukan oleh
seseorang akan dibalas sewajarnya oleh Tuhan, baik hamba mahupun
orangmerdeka.

9 Kamu, tuan kepada hamba, hendaklah juga berbuat baik kepada
mereka, dan jangan lagimengugutmereka, keranakamutahubahawaTuan
mereka dan Tuanmu sendiri ada di syurga, dan Diamemandang semuanya
sama rata.

Senjata Allah
10 Akhir kata, saudara-saudaraku, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan

dandalamkekuatankuasa-Nya. 11Pakailah selengkap senjataAllah, supaya
kamu dapat bertahan terhadap tipu daya iblis. 12 Ini kerana kita berlawan
bukan dengan manusia tetapi dengan para penghulu dunia daripada kege-
lapan zaman ini, para pemerintah dan penguasanya, dan tentera roh iblis
di langit. 13Oleh itu pakailah selengkap senjata Allah, supaya kamu dapat
bertahan padamasa yang penuh kejahatan, dan berdiri tegap setelah kamu
melakukan segalanya. 14 Dengan demikian, berdirilah dengan tegap sete-
lah mengikat pinggangmu dengan kebenaran, memakai keadilan sebagai
perisai dada, 15 menyarungkan ke kakimu persediaan menyebarkan Injil
perdamaian. 16Paling utama, memakai perisai iman, untuk memadamkan
segala anak panah berapi si durjana, 17 dan ketopong penyelamatan serta
pedang Roh, iaitu firman Allah. 18 Sambil itu, pohonlah sentiasa dengan
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segala doa dan rayuan dalam Roh, serta berjaga-jaga dengan segala keteku-
nan dan permohonan untuk semua orang yang salih.

19 Berdoalah juga untukku, supaya aku dikurniai daya pengucapan
dan aku membuka mulut dengan berani untuk memberitahu rahsia Injil,
20 sedangkan aku adalah utusan yang terpenjara, supaya dengannya aku
dapat bertutur dengan berani, sebagaimana sepatutnya aku bertutur.

Salam penutup
21 Tetapi supaya kamu tahu hal ehwalku dan bagaimana keadaanku,

maka Tikhikus, seorang saudara yang dikasihi dan hamba yang beriman
kepada Tuhan, akan memberitahu segalanya kepadamu. 22Aku menghan-
tarnya kepadamu untuk tujuan ini, supaya kamu mengetahui hal ehwal
kami dan dia dapat menetapkan hatimu.

23 Salam sejahtera kepada saudara-saudara kita, dan kasih dengan iman
daripada Allah Bapa dan Junjungan Isa al-Masih. 24Kasih kurnia Allah bagi
semuayangmengasihi Junjungankita Isaal-Masihdengankasihyangkekal.
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Filipi
1Daripada Paulus dan Timotius, hamba-hamba Isa al-Masih,

Kepada semua orang salih dalam Isa al-Masih di Filipi, serta para pengu-
rus dan penolong jemaah:

2 Kasih kurnia dan sejahtera kepadamu daripada Bapa kita Allah dan
daripada Junjungan Isa al-Masih.

Ucapan syukur dan doa
3Aku bersyukur kepada Tuhan setiap kali aku teringat akan kamu 4 dan

aku sentiasamendoakanmu dengan sukacita dalam setiap permohonanku,
5kerana persahabatanmu dalam Injil dari mulanya hingga sekarang. 6Aku
yakin bahawa Allah yang telah memulakan suatu pekerjaan yang baik
dalam dirimu akanmenyudahkannya hingga hari Isa al-Masih.

7 Wajarlah aku memikirkan demikian tentang kamu semua kerana
kamu sentiasa dalam hatiku. Kamu telah mendapat kasih kurnia Allah
bersamaku, baik dalamhal aku dipenjarakan inimahupun dalammemper-
tahankan danmeneguhkan Injil. 8Allahmenjadi saksiku bahawa aku amat
merindui kamu dengan kasih Isa al-Masih.

9 Inilah doaku: Semoga kasihmu bertambah-tambah dengan penge-
tahuan dan pengertian, 10 supaya kamudapatmengetahui perkara-perkara
yang baik, sentiasa tulus ikhlas dan tidak bersalah hingga hari al-Masih,
11 serta dipenuhi dengan segala yang dibuahi oleh kebenaran yang datang
melalui Isa al-Masih, untukmemuji danmemuliakan Allah.

Kesaksian Paulus dalam penjara
12 Aku ingin memberitahumu, saudara-saudaraku, bahawa segala yang

telah berlaku kepadaku sebenarnya semakin memajukan penyebaran In-
jil. 13 Dengan demikian, nyatalah di kalangan seluruh pengawal istana
dan orang ramai bahawa aku dipenjarakan kerana al-Masih. 14 Juga,
kebanyakan saudara kita dalam Tuhan menjadi yakin kerana aku dipen-
jarakan, mereka semakin berani menyebarkan firman Allah tanpa ketaku-
tan.

15 Ada orang yang mengajarkan firman Allah kerana hasad dengki dan
persaingan, manakala ada juga dengan niat baik. 16Mereka ini melakukan-
nya dengan kasih, kerana tahu bahawa aku telah ditugaskan untuk mem-
pertahankan Injil. 17 Sebaliknya, golongan yang pertama itu mengajar ten-
tang al-Masih untuk kepentingan diri sendiri, bukan dengan ikhlas, kerana
merekamenyangka denganberbuat demikianmereka dapatmenyusahkan
lagi aku yang terpenjara. 18Oleh itu, bagaimana pula? Hal itu, bagiku tidak
penting. Walau dengan apa cara sekalipun, baik berpura-pura mahupun
ikhlas, al-Masih sedang diberitakan. Dan kerana ini aku bersukacita dan
akan terus bersukacita.

19Kerana aku tahu bahawa ini akan membawa kepada penyelamatanku
melalui doamu dan pertolongan Roh Isa al-Masih. 20Adalah jangkaan dan
harapanku yang bersungguh-sungguhbahawadalamapahal pun aku tidak
dipermalukan,melainkan dengan segala keberanianku seperti biasa, maka
sekarang juga al-Masih akan ditinggikan dalam diriku, baik melalui hidup
mahupun mati. 21Kerana bagiku, hidup adalah al-Masih, dan mati adalah
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keuntungan. 22 Tetapi jika aku terus hidup dari segi jasmani, ini akan
bermakna usahaku membuahkan hasil. Namun yang mana akan kupilih?
Aku tidak tahu! 23 Aku sukar memilih antara dua: Aku ingin pergi dan
bersama dengan al-Masih, itu jauh lebih baik, 24 tetapi kerana kamu, aku
merasa perlu terus hidup dari segi jasmani. 25 Dengan keyakinan ini, aku
tahu bahawa aku akan terus bersama kamu semua untuk kemajuan dan
kebahagiaanmu dalam iman, 26 supaya rasa sukacitamu dalam Isa al-Masih
akanmelimpah-limpah kerana aku, apabila akumenemuimu sekali lagi.

27 Cuma pastikanlah kelakuanmu selaras dengan Injil al-Masih. Dengan
demikian, sama ada aku datang menemuimu ataupun tidak, aku akan
dapat mendengar tentangmu, bahawa kamu berdiri teguh dalam satu roh,
berjuang bersama dengan satu hati untuk iman berdasarkan Injil, 28 dan
sama sekali tidak takut akan musuh-musuhmu. Bagi mereka, ini adalah
tanda kebinasaan tetapi bagimu adalah tanda penyelamatan daripada Al-
lah. 29 Kerana kepadamu telah dikurniakan bagi pihak al-Masih, bukan
sahajauntukberimankepada-Nya tetapi jugauntukmenderita kerana-Nya.
30 Dan kerana kamu juga menghadapi pertarungan yang kualami dahulu,
perjuangan yangmasih ada padaku.

2
Mencontohi kerendahan hati al-Masih

1 Oleh itu, jika ada galakan kerana bersatu dengan al-Masih, jika ada
penghiburanhati kerana kasih-Nya, jika ada keakrabandalamRoh, jika ada
lemah lembut dan belas kasih, 2 sempurnakanlah kebahagiaanku dengan
berkeadaan sejiwa, mempunyai kasih yang sama, sepakat dan bersatu
hati. 3 Janganlah lakukan apapun kerana kepentingan diri sendiri atau
keangkuhan. Dalam kerendahan hati biarlah setiap orang menganggap
yang lain lebih tinggi daripada dirinya. 4 Tiap seorang daripada kamu
janganlahmenjagakepentingandiri sahaja, jagalah jugakepentinganorang
lain.

5 Hendaklah ada dalam dirimu pemikiran yang ada dalam diri Isa al-
Masih:
6Dia yang sekalipun dalam bentuk Allah,

tidakmenganggap kesetaraan dengan
Allah sesuatu yang harus dipertahankan,

7 tetapi Dia telahmengetepikan
martabat diri-Nya,
mengambil bentuk seorang hamba,
dan datang dengan rupamanusia.

8Dalam keadaan sebagai manusia,
Dia telahmerendahkan diri-Nya
dan taat hingga kepada kematian –
bahkan kematian di salib!

9 Itulah sebabnya Allah sangat
meninggikan-Nya
danmenganugerahkan kepada-Nya
nama yang di atas segala nama,

10 supaya kepada nama Isa
segala-galanya bertelut,
segala isi langit, bumi dan yang
di bawah bumi,
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11dan semua lidahmengaku bahawa Isa
al-Masih adalah Junjungan Yang Esa,
untukmendatangkan kemuliaan
kepada Allah Bapa.

Menyerlah seperti bintang
12 Oleh itu, saudara-saudara yang dikasihi, sebagaimana kamu sentiasa

taat, hendaklah kamumengerjakan penyelamatanmu sendiri dengan takut
dan gementar, bukan sahaja ketika aku ada bersamamu malah lebih-lebih
lagi sekarang sewaktu aku jauh daripadamu. 13Kerana Allah yang bekerja
dalam dirimu, menyebabkan kamu berkehendak dan menjalankan kerja
untuk keredaan-Nya.

14 Dalam segala perbuatanmu janganlah bersungut-sungut dan
berbantah-bantah, 15 supaya dirimu suci dan tidak bersalah, dan kamu
menjadi anak-anak Allah yang tidak bercela antara manusia. Dalam
zaman yang penuh tipu daya dan perbuatan songsang, maka terserlahlah
kamu seperti bintang dalam dunia, 16 berpegang teguh kepada firman
yang memberikan kehidupan. Dengan demikian aku dapat bersukacita
pada hari al-Masih kerana hidup dan usahaku tidak sia-sia. 17 Walaupun
sekiranya aku dicurahkan seperti minuman yang dipersembahkan sebagai
korban dan khidmat imanmu, aku berbahagia dan bersukacita bersama
kamu semua. 18 Demikian jugalah kamu harus bahagia dan bersukacita
bersamaku.

Timotius dan Epafroditus
19 Dalam Junjungan Isa aku berharap akan dapat mengutus Timotius

kepadamu dengan segera, supaya hatiku dihiburkan apabila mengetahui
segala hal ehwalmu. 20Kerana tiada seorang bersamaku yang sama seper-
tinya dan bersungguh-sungguh mengambil berat tentang hal ehwalmu.
21 Ini kerana semua orang mementingkan hal sendiri, tetapi bukanmereka
yang kepunyaan al-Masih. 22 Tetapi kamu mengetahui kelakuannya yang
sudah teruji, seperti anak dengan bapa dia berkhidmat bersamaku dalam
penyebaran Injil. 23 Oleh itu aku berharap akan mengutusnya dengan
segera, sebaik-baik aku mengetahui bagaimana keadaanku. 24 Tetapi aku
yakin dalam Tuhan bahawa aku pun akan datang tidak lama lagi.

25 Namun, aku merasakan perlu menghantar kepadamu Epafroditus,
saudaraku, rakan sekerja dan seperjuanganku, pesuruhmu yang telah
melayaniku dalam keadaanku yang serba kekurangan. 26 Ini kerana dia
merindui kamu semua, dan berasa susah hati disebabkan kamu telah
mendengar bahawa dia sakit. 27 Memang benar dia sakit, hampir mati,
tetapi Allah berbelas kasihan kepadanya, bukan hanya dia tetapi aku
juga, supaya kesedihanku tidak bertimpa-timpa. 28Oleh itu aku menghan-
tarnya dengan rela dan segera, supaya kamu bersukacita dapat bertemu
lagi dengannya, dan supaya aku juga kurang khuatir. 29 Sambutlah
dia dalam Tuhan dengan sepenuh sukacita, dan hormatilah orang yang
sedemikian. 30Kerana untuk pekerjaan al-Masih dia hampirmati, memper-
taruhkan nyawanya untuk menyempurnakan apa-apa yang kurang dalam
layananmu kepadaku.

3
Segalanya untuk al-Masih



Filipi 3:1 303 Filipi 3:21

1 Akhir kata, saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan! Bagiku
menuliskan perkara yang sama kepadamu tidaklah menjemukan, dan ini
memastikan keselamatanmu.

2 Awas orang yang bersikap seperti anjing, awas orang yang berbuat
jahat, awas tukang sunat yang palsu. 3 Kerana kita ini orang bersunat,
yangmenyembahAllahdalamRoh, bermegahdalam Isa al-Masih, dan tidak
mengharapkan hal lahiriah – 4 walaupun aku sendiri ada alasan untuk
mengharapkan hal lahiriah.
Jika sesiapamenyangkadia adaalasanuntukmengharapkanhal lahiriah,

aku lebih lagi. 5 Aku disunatkan ketika berumur lapan hari, berbangsa
Israel, daripada suku Benyamin, seorang Ibrani keturunan orang Ibrani;
dalam hal Taurat aku orang Farisi; 6 dari segi kesungguhan, aku telah
menganiaya jemaah; tentang kebenaran dalam mentaati Taurat, aku tiada
cacat cela.

7 Tetapi segala yang dahulu merupakan untung bagiku, sekarang kukira
rugi kerana al-Masih. 8 Bahkan segala perkara kukira rugi berbanding
keagungan mengenal Isa al-Masih, Junjungan kita Yang Esa. Oleh sebab
Dialah aku telah kerugian segalanya, yang kukira sampah sarap belaka,
supaya aku mendapat untung iaitu al-Masih, 9 dan didapati di dalam-Nya,
bukan dengan kebenaran sendiri yang datang dari Taurat, melainkan yang
datang melalui iman kepada al-Masih, kebenaran daripada Allah melalui
iman. 10 Aku hendak mengenal-Nya dan kuasa kebangkitan-Nya, dan
turut merasai penderitaan-Nya, serta menjadi seperti Dia dalam kematian-
Nya, 11 supaya pada akhirnya aku dapat mencapai kebangkitan daripada
kematian.

Terus berusaha ke arahmatlamat
12 Bukanlah aku telah mencapainya, atau telah disempurnakan, tetapi

aku terus berusaha, semoga aku dapat mengambil sesuatu yang kerananya
aku telah diambil oleh Isa al-Masih. 13 Saudara-saudara, aku tidak men-
ganggap diriku telah dapat mengambilnya, tetapi satu perkara kulakukan:
Melupakan segala yang di belakang dan cuba mendapatkan segala yang di
hadapan, 14 aku terus berusaha ke arah matlamat mendapatkan ganjaran,
iaitu panggilan Allah ke syurga dalam Isa al-Masih.

15 Oleh itu semua yang matang antara kita hendaklah berfikiran
sedemikian, dan jika berbeza fikiranmu dalam apapun, Allah akan meny-
atakan hal itu juga kepadamu. 16 Tetapi setakat yang telah kita capai,
marilah kita menempuhnya demikian juga.

17 Saudara-saudara, bersatulah menurut teladanku, dan perhatikan
mereka yang hidup selaras dengan teladan yang kami berikan. 18 Kerana,
seperti yang sudah sering kukatakan kepadamu, dan sekarang kukatakan
lagi dengan tangisku, ramai orang hidup sebagai seteru kepada salib al-
Masih. 19 Kesudahan mereka adalah kebinasaan, tuhan mereka adalah
perut mereka, kemuliaan mereka adalah dalam keaiban mereka. Mereka
menumpukan perhatian kepada perkara dunia. 20 Tetapi kewargaan kita
adalah di syurga, dari situ kita menanti-nantikan Penyelamat, Junjungan
Isa al-Masih. 21Dia akanmengubah tubuh kita yang hina ini supaya serupa
dengan tubuh-Nyayangmulia,melalui kuasa-Nyayangdapatmenaklukkan
segalanya kepada diri-Nya.
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4
1 Oleh itu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan dirindui, yang menjadi

kebahagiaanku dan mahkotaku, berdirilah dengan teguh dalam Tuhan,
wahai sekalian yang kusayangi!

Nasihat-nasihat terakhir
2 Aku merayu kepada Euodia dan Sintikhe supaya bersatu hati dalam

Tuhan. 3 Dan aku meminta kepadamu juga, teman sejati, bantulah
perempuan-perempuan ini yang telah berusaha bersamaku untuk Injil,
juga dengan Klemen serta teman sekerjaku yang lain, yang nama-nama
mereka ada dalam Kitab Hidup.

4Bersukacitalah dalam Tuhan sentiasa. Kukatakan lagi: Bersukacitalah!
5 Biar sikapmu yang lemah lembut diketahui oleh semua orang. Tuhan
ada berhampiran. 6 Jangan bimbangkan apapun. Dalam segala hal, den-
gan berdoa danmemohon, denganmengucapkan kesyukuran, beritahulah
hasratmu kepada Allah. 7 Dan sejahtera Allah yang melebihi pengertian
manusia akanmemelihara hati dan fikiranmu dalam Isa al-Masih.

8 Akhir sekali, saudara-saudaraku, apa sahaja yang benar, apa sahaja
yang mulia, apa sahaja yang adil, apa sahaja yang suci, apa sahaja yang
indah, apa sahaja yang dipandang tinggi – jika ada sesuatu yang baik dan
jika ada sesuatu yang terpuji – tumpukan fikiran kepadanya. 9 Segala yang
kamu pelajari, terima, dengar dan lihat dalam diriku – lakukanlah. Maka
Allah yangmemberikan segala sejahtera akan bersertamu.

Bersyukur kerana pemberian jemaah
10 Tetapi aku amat bersukacita dalam Tuhan kerana akhirnya sekarang

prihatinmu terhadapku telah semarak semula. Sebenarnya dahulu pun
kamu sudah mengambil berat terhadapku, tetapi tidak ada kesempatan
bagimu. 11 Aku tidak bercakap disebabkan kekurangan, kerana dalam
keadaan apapun aku telah belajar merasa cukup. 12 Aku tahu bagaimana
hidupmiskin hina dan bagaimana hidupmewahmulia. Dimana-mana dan
dalam apa sahaja, aku telah belajarmerasa cukup, baik kenyang atau lapar,
senang atau susah. 13 Aku dapat melakukan segalanya melalui al-Masih
yangmemberiku kekuatan.

14 Namun demikian kamu telah berbuat baik dengan mengambil baha-
gian dalam kesusahanku. 15 Kamu orang Filipi juga tahu bahawa apabila
Injil mula dikhabarkan, ketika aku baru keluar dari Makedonia, tiada je-
maah yangmemberikan layanan kepadaku dalammemberi danmenerima
kecuali kamu. 16 Ketika aku di Tesalonika pun kamu telah mengirimkan
bantuan untuk menampung kekuranganku. 17 Bukanlah aku hendakkan
pemberian itu, tetapi aku hendakkan kebaikan itu menambahkan jumlah
perbuatan baik dalam kira-kiramu. 18 Sebenarnya aku ada segalanya,
bahkan berlebihan; sudah cukuplah bagiku, setelah menerima kirimanmu
dari tangan Epafroditus, bau yang harum dan persembahan yang diterima
serta diredai Allah. 19 Allah Tuhanku akan membekalkan segala keperlu-
anmu daripada kekayaan-Nya dalam kemuliaanmelalui Isa al-Masih.

20 Segala kemuliaan bagi Bapa kita Allah selama-lamanya. Amin.
Salam akhir

21Sampaikan salamku kepada setiap orang yang salih dalam Isa al-Masih.
Saudara-saudara yang bersamaku mengirim salam kepadamu. 22 Semua
orang salih di sini mengirim salam kepadamu, terutamanya isi istana
Kaisar.
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23 Semoga kasih kurnia Junjungan Isa al-Masihmenyertai rohmu. Amin.
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Kolose
1 Daripada Paulus, rasul Isa al-Masih dengan kehendak Allah dan dari-

pada saudara kita Timotius,
2 Kepada semua orang salih dan saudara-saudara yang beriman kepada

al-Masih di Kolose:
Kasih kurnia dan sejahtera daripada Bapa kita Allah.
Ucapan syukur dan doa

3 Kami mengucapkan syukur kepada Allah, Bapa Junjungan kita Isa
al-Masih, dan kami sentiasa mendoakan kamu, 4 sejak kami mendengar
bahawa kamu beriman kepada Isa al-Masih dan mengasihi semua orang
salih – 5keranaharapanyangadabagimudi syurga, yang telahkamudengar
dalamkata kebenaran, iaitu Injil, 6yang telah datang kepadamu. Di seluruh
dunia, Injil ini sedang membuahkan manfaat dan tersebar luas, seperti di
kalanganmu sejak kamu mendengar dan mengetahui kasih kurnia Allah
dalam segala kebenarannya. 7Kamu telahmendengar juga daripada teman
sekerja kami yang dikasihi, Epafras, yang menjadi hamba al-Masih yang
beriman bagi kami, 8 yang juga telah menceritakan kepada kami kasihmu
dalam Roh.

9Oleh itu, sejak kami mendengarnya, kami juga tidak putus-putus men-
doakan kamu, dan memohon supaya kamu dipenuhi pengetahuan tentang
kehendak-Nya dalam segala kebijaksanaan dan pengertian rohani. 10Kami
mendoakan demikian supaya hidupmu layak di hadapan Tuhan, dan kamu
mendapat sepenuh keredaan-Nya dalam segala hal: membuahkanmanfaat
dalam setiap pekerjaan yang baik, bertambah-tambah mengenal Allah,
11diteguhkan dengan segala kekuatan berdasarkan kuasa-Nya yang mulia,
yang mendatangkan kesabaran dan kebahagiaan. 12 Kita mengucapkan
syukur kepadaBapa kita yang telahmelayakkan kitamenerima sebahagian
warisan orang yang salih dalam cahaya. 13 Dia telah melepaskan kita
daripadakuasakegelapandanmemindahkankitakedalamkerajaanPutera
yang dikasihi-Nya, 14 melalui Dialah kita ditebus dan mendapat pengam-
punan dosa.

Keulungan al-Masih
15 Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, Dialah anak sulung

antara segala yang diciptakan. 16 Kerana melalui Dia segala sesuatu
diciptakan: yang wujud di bumi dan di syurga, yang kelihatan dan tidak
kelihatan, baik semua roh yang berkuasa mahupun yang memerintah;
segala-galanya telah dicipta melalui-Nya dan untuk-Nya. 17 Dia terdahulu
daripada segalanya, dan setiap yang wujud ada dalam-Nya. 18 Dan Dia
adalah kepala kepada tubuh iaitu jemaah; Dia adalah permulaan, anak
sulung yang bangkit daripada kematian, supaya dalam segalanya Dialah
yang terutama. 19Kerana Allah berkenan bahawa seluruh diri-Nya berada
dalam Dia. 20 Juga melalui Dia, Allah mendamaikan segalanya dengan
diri-Nya, baik yang di bumi mahupun di syurga, dengan mengadakan
perdamaianmelalui pencurahan darah-Nya di atas salib.

21 Kamu dahulu tersisih daripada Allah dan merupakan seteru dalam
pemikiranmu kerana perbuatanmu yang jahat. 22 Akan tetapi, sekarang
Allah telah mendamaikan kamu dengan diri-Nya melalui kematian tubuh-
Nya, supaya Dia dapat memperhadapkan kamu sebagai orang suci, yang
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tidak bercela dan tidak bersalah di hadapan-Nya – 23 jika kamu tetap
beriman,mantap dan berdiri teguh, tidak berganjak daripada harapan Injil
yang kamu dengar. Inilah Injil yang diajarkan kepada seluruh ciptaan di
bawah langit, dan yang aku, Paulus, menjadi hambanya.

Pengabdian Paulus untuk jemaah
24 Aku sekarang bersukacita atas penderitaanku untukmu, dan aku

menyempurnakan dengan tubuhku apa yang kurang dalam kesengsaraan
al-Masih, untuk tubuh-Nya yang suci, iaitu jemaah. 25Aku sudah dijadikan
hamba jemaah, menurut amanat Allah yang telah diberikan kepadaku un-
tuk kamu, bagi menyampaikan firman Allah dengan sepenuhnya – 26 iaitu
rahsia yang telah tersembunyi daripada segala zamandanketurunan tetapi
sekarang telah dinyatakan kepada orang salih-Nya. 27Kepadamereka Allah
berkehendak supaya diberitahu betapa kayanya kemuliaan rahsia itu di
kalangan orang bukan bani Israel, iaitu al-Masih dalam kamu, harapan
untukmendapat kemuliaan.

28Al-Masihlah yang kami ajarkan. Kami menasihati danmengajar setiap
orang dengan sepenuh bijaksana, supaya dapat kami hadapkan setiap
orang dalam keadaan sempurna dalam Isa al-Masih. 29 Untuk tujuan
inilah juga akuberusaha, berjuangdengan segala kekuatankuasa-Nyayang
bertindak hebat dalam diriku.

2
1Akumahu kamu tahu betapa perasaanku bergolak keranamudan orang

Laodikia, juga semua yang belum lagi bertemu muka denganku. 2 Aku
ingin hati mereka terhibur, terjalin rapat dalam kasih, dan mereka men-
capai pengertian penuh dalam segala kekayaan serta kepastiannya, supaya
mereka mengetahui rahsia Allah Bapa dan al-Masih, 3 yang dalam-Nya
tersembunyi seluruh kebijaksanaan dan pengetahuan. 4 Aku mengatakan
ini supaya kamu tidak tertipu dengan hujah. 5 Sungguhpun tubuhku tiada
di sisimu, namun rohku tetap bersamamu, dan aku sukacita keranamelihat
keadaanmu yang teratur rapi dan imanmu yang kukuh dalam al-Masih.

Kemerdekaan dalam al-Masih
6 Oleh sebab kamu telah menerima Isa al-Masih sebagai Junjungan,

melangkahlah sewajarnya dalam Dia, 7 berasas dan terbina dalam-Nya
serta bertapak teguh dalam iman, sebagaimana kamu telah diajar, penuh
melimpah dengan kesyukuran. 8 Awaslah, jangan tertipu oleh orang yang
menggunakan falsafah dan tipu daya yang sia-sia, menurut adat manusia,
menurut prinsip-prinsip asas dunia, bukanmenurut al-Masih.

9 Dalam-Nya terhimpun seluruh ketuhanan berbentuk jasmani, 10 dan
kamu sempurna dalam-Nya, yang merupakan kepala segala perintah dan
kuasa. 11Dalam-Nya juga kamu telah disunatkan dengan persunatan tanpa
menggunakan tangan, iaitu denganmembuangkan segala dosa hawa nafsu
dunia daripada tubuhmu, melalui persunatan al-Masih. 12 Kamu telah
dikuburkan bersama-Nya dengan pengimadan, dan telah dibangkitkan
bersama-Nyamelalui iman dalam kuasa Allah yang telah membangkitkan-
Nya daripada kematian.

13 Kamu dahulu mati kerana melakukan kesalahan dan menurut
kebiasaan dunia yang tidak bersunat. Allah telah menghidupkan
kamu bersama Tuhan dan mengampunkan segala kesalahanmu. 14 Dia
telah memansuhkan hukum-hukum bertulis yang menghimpit dan
menghalang kita; Dia telah mencabutnya dan memakukannya pada salib.
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15 Setelah menumpaskan segala roh yang berkuasa dan memerintah, Dia
mendedahkanmereka di hadapan orang ramai danmenunjukkan bahawa
Dia telahmenakluki mereka dalam salib.

16 Oleh itu, janganlah siapapun menyalahkan kamu tentang makanan
atau minuman, hari raya, bulan baru atau hari Sabat. 17 Segala ini
hanya bayang-bayang perkara akan datang, sedangkan yang nyata adalah
al-Masih. 18 Janganlah ganjaranmu dikurangkan oleh seseorang yang
pura-pura bersikap rendah diri dan menyembah malaikat. Orang seperti
itu berpaut pada penglihatan-penglihatannya dan tanpa alasan meny-
ombongkan dirinya dengan fikiran-fikirannya yang duniawi, 19 dan tidak
berpegang teguh kepada al-Masih sebagai Kepala. Daripada-Nya seluruh
tubuh, yang dibesarkan dan dijalin rapat dengan sendi urat, bertumbuh
seperti yang dikehendaki oleh Allah.

20 Oleh itu, jika kamu telah mati bersama al-Masih daripada prinsip-
prinsip asas dunia, mengapakah kamu berkelakuan seolah-olah kamu
hidup berpandukan kebiasaan dunia, dengan mematuhi peraturan-
peraturannya, iaitu: 21 ‘Jangan sentuh! Jangan kecap! Jangan pegang!’?
22 Peraturan sedemikian melibatkan perkara-perkara yang lenyap setelah
dipakai. Mengapa kamu masih menurut hukum-hukum dan pengajaran
manusia? 23 Peraturan-peraturan begini memang kelihatan seolah-olah
bijaksana, dalam pegangan agama yang dikenakan pada diri sendiri, sikap
merendah diri yang palsu, dan pengabaian tubuh, tetapi segalanya tidak
menolong kamumelawan hawa nafsu dunia.

3
Peraturan untuk hidup suci

1 Dengan demikian, jika kamu telah dibangkitkan bersama al-Masih,
carilah perkara-perkara yang berkaitan dengan syurga, tempat al-Masih
duduk di sebelah kanan Allah. 2 Tumpukan pemikiranmu kepada hal-
hal di syurga, bukan hal-hal di bumi. 3 Kerana kamu telah mati, dan
kehidupanmu tersembunyi bersama al-Masih dalam Allah. 4 Apabila al-
Masih yang merupakan kehidupan kamu itu muncul, kamu akan muncul
bersama-Nya dalam kemuliaan.

5 Oleh itu matikanlah dalam dirimu segala yang bersifat dunia: perzi-
naan, kecemaran, hawa nafsu, keinginan jahat dan tamak haloba, yang
sama dengan menyembah berhala. 6Disebabkan semua inilah kemurkaan
Allah akan menimpa anak-anak derhaka. 7 Dulu kamu pun berkelakuan
demikian, pada masa kamu masih dalam kehidupan itu. 8 Tetapi sekarang
kamuharuslahmenyingkirkan segalanya seperti: marah, geram, niat jahat,
menghina Allah, mengeluarkan kata-kata kotor dari mulutmu. 9 Jangan
bercakap bohong satu sama lain, kerana kamu sudah melucutkan dirimu
yang lama itu dengan segala kelakuannya 10 dan mengenakan diri yang
baru, yang terus-menerus dibaharui dengan pengetahuan menurut rupa
Allah yang menjadikannya. 11 Dengan demikian tiada lagi orang Yunani
atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tidak bersunat, orang gasar,
orang Skit, hamba atau merdeka. Al-Masih segala-galanya dan dalam
segala-galanya.

12 Sebagai orang pilihan Allah yang suci dan amat dikasihi-Nya kamu
haruslah bersifat belas kasih, baik budi, rendah hati, lemah lembut
dan sabar. 13 Bersabarlah terhadap satu sama lain, maaf-memaafi, jika
seseorang ada sesuatu aduan terhadap yang lain. Sebagaimana Tuhan
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telah mengampuni kamu, demikianlah kamu harus mengampuni sesama
sendiri. 14Paling utama amalkanlah kasih, ikatan yang sempurna.

15 Biarlah damai al-Masih menguasai hatimu. Kamu telah dipanggil
untuk mendapat damai itu dalam satu tubuh. Kamu haruslah bersyukur.
16 Biarlah sabda al-Masih menetap dalam dirimu dengan segala kekayaan
dan kebijaksanaannya. Ajar dan nasihati satu sama lain dengan mazmur,
lagu puji-pujian dan nyanyian rohani, serta nyanyikanlah lagu rohani den-
gan rasa syukur kepada Allah dalam hatimu. 17 Segala yang kamu katakan
dan lakukanharuslahdengannamaJunjungan Isa sambilmengucapsyukur
kepada Bapa kita Allahmelalui-Nya.

Corak kehidupan dan rumah tangga
18 Isteri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana yang patut dalam

Tuhan.
19 Suami, kasihilah isterimu dan jangan berlaku keras terhadapnya.
20 Anak-anak, turutlah perintah ibu bapamu dalam segala perkara, ker-

ana demikianlah yang diredai Tuhan.
21 Bapa, jangan sakitkan hati anak-anakmu, supaya mereka tidak tawar

hati.
22 Hamba sahaya, dalam segala hal turutlah perintah orang yang men-

jadi tuanmu dalam perkara dunia; bukan secara bermuka-muka, untuk
menyukakan hatimanusia, tetapi dengan tulus ikhlas dan takut akanAllah.
23 Lakukan segala kerja dengan sebulat hatimu untuk Tuhan, bukan untuk
manusia, 24kerana kamu tahu bahawa daripada Tuhan kamu akanmener-
ima warisan sebagai ganjaranmu. Junjungan al-Masih adalah Tuanmu dan
kamu hamba-Nya. 25 Orang yang melakukan kesalahan akan mendapat
balasan yang setimpal, tidak kira siapa dia.

4
1 Kamu sekalian yang menjadi tuan, berilah apa yang adil dan wajar

kepada hamba-hambamu, kerana kamu tahu bahawa kamu punmempun-
yai Tuan di syurga.

Arahan-arahan lain
2 Bertekunlah dalam doa dan berjaga-jaga serta mengucap syukur.

3 Doakan kami juga, semoga Allah membukakan kami suatu pintu bagi
firman-Nya, supaya kami bercakap tentang rahsia al-Masih. Oleh sebab
rahsia itulahaku terpenjara ini, 4semogaakudapatmenyatakannyadengan
jelas, sebagaimana yang sewajarnya. 5Dekatilah orang luar dengan bijak-
sana, dan pergunakanlah peluang dengan baik. 6 Perkataanmu hendaklah
sentiasapenuhdengankasihkurnia, digaramikebijaksanaan, supayakamu
tahumenjawab setiap orang dengan sewajarnya.

Salam akhir
7 Saudara kita Tikhikus yang dikasihi akan memberitahumu segala hal

ehwalku. Dia seorang hamba yang beriman, dan teman sekerjaku dalam
pekerjaan Tuhan. 8 Aku mengutusnya kepadamu supaya dia mengetahui
hal ehwal kamu dan menggalakkan hatimu. 9 Bersamanya ialah saudara
kita Onesimus yang beriman dan dikasihi, dia orang kamu. Mereka berdua
akanmemberitahu kamu segala yang berlaku di sini.

10 Aristarkhus, temanku dalam penjara, berkirim salam kepadamu.
Demikian juga Markus, saudara sepupu kepada Barnabas. (Kamu telah
mendapat arahan tentangnya; kamu harus menyambut jika dia datang
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mengunjungimu.) 11 Yesua, yang dipanggil Yustus, juga berkirim salam
kepadamu. Mereka inilah sahaja orang bersunat yang bekerja bersamaku
untuk kerajaan Allah, dan mereka menjadi penghibur hatiku. 12 Epafras,
saleh seorang daripada kamu, juga berkirim salam kepadamu. Dia hamba
Isa al-Masih dan sentiasa mendoakanmu bersungguh-sungguh, supaya
kamu berdiri teguh dalam segala yang dikehendaki Allah. 13Aku bersaksi
bahawa dia amat berusaha untuk kamu dan orang di Laodikia serta di
Hierapolis. 14Lukas, tabib yang dikasihi itu, punberkirim salamkepadamu,
begitu juga Demas. 15 Sampaikan salamku kepada saudara-saudara di
Laodikia, dan kepada Nimfa serta jemaah di rumahnya itu.

16Apabila surat ini dibacakan di kalanganmu, pastikan bahawa surat ini
dibacakan pula dalam jemaah orang Laodikia. Kamu pula bacalah surat
dari sana.

17 Katakan kepada Arkhipus, ‘Berilah perhatian kepada kerja yang telah
kamu terima dalam Tuhan, supaya kamu dapat melaksanakannya.’

18 Salam daripadaku, Paulus, dengan tulisan tanganku sendiri. Ingatlah
bahawa aku terpenjara. Semoga kasih kurnia Allahmenyertaimu.
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1 Tesalonika
1 Surat ini daripada Paulus, Silwanus dan Timotius,

Kepada jemaah di Tesalonika dalam Allah Bapa dan Junjungan Isa al-
Masih:

Kasih kurnia dan sejahteramenyertai kamu.
Ucapan syukur

2Kami sentiasa bersyukur kepada Allah kerana kamu semua danmenye-
but nama-namamu dalam doa kami. 3 Kami sentiasa ingat betapa kamu
telah bekerja dalam iman, berusaha dengan kasih dan bersabar dengan
sepenuhharapankepada Junjungan Isaal-MasihkitadihadapanAllahBapa
kita.

4 Saudara-saudara yang dikasihi, kami tahu bahawa Allah telah memil-
ihmu. 5 Kerana Injil yang kami beritakan itu telah sampai kepadamu
bukan hanya dengan kata-kata tetapi juga dengan kuasa, dengan Roh
Suci dan dengan keyakinan kukuh. Kamu tahu akan sifat dan kehidupan
kami sewaktu bersamamu demi kebaikanmu. 6 Kamu mengikut teladan
kami dan teladan Junjungan. Walaupun kamu banyak menanggung kesen-
gsaraan, namunkamumenyambut khabar itu dengan sukacita yang datang
daripada Roh Suci. 7 Oleh yang demikian kamu menjadi teladan kepada
semua orang beriman di Makedonia dan Akhaya. 8 Firman Tuhan tersebar
bukan sahaja di Makedonia dan Akhaya malah di serata tempat. Mereka
telah mendengar tentang imanmu kepada Allah, maka kami tidak perlu
berkata apa-apa lagi. 9Mereka sendiri menceritakan bahawa kamu telah
menyambut kami denganbaik apabila kamimengunjungimudulu, bahawa
kamu berpaling daripada menyembah berhala untuk menyembah Allah
Yang Hidup dan Benar, 10 dan untuk menantikan kedatangan Putera-Nya
dari syurga, yang telah dibangkitkan Allah daripada kematian – Isa yang
akanmenyelamatkan kita daripada kemurkaan yang akan datang.

2
Kerja Paulus di Tesalonika

1 Saudara-saudaraku, kamu tahu bahawa kunjungan kami kepadamu
tidak sia-sia. 2 Kamu tahu bahawa kami telah dianiaya dan telah dihina
di Filipi. Walaupun kami telah ditentang tetapi dengan pertolongan Al-
lah Tuhan kita, kami beroleh keberanian untuk menyampaikan Injil-Nya
kepadamu. 3 Seruan kami kepadamu tidak berasaskan kesilapan atau
niat yang jahat mahupun percubaan memperdayamu. 4 Sebaliknya, kami
sentiasa berkata-kata sebagai orang yang dipandang layak oleh-Nya untuk
memegangamanahmenyampaikan Injil itu. Kami tidaklahberusahahanya
sekadarmenyukakanhatimanusia tetapi semata-matauntukmendapatkan
keredaan Allah yang menguji hati kami. 5 Kamu tahu bahawa kami tidak
mendekatimu dengan kata-kata sanjungan atau dengan niat tersembunyi
untuk mendapatkan keuntungan daripadamu. Allah menjadi saksi kami.
6 Kami juga tidak berusaha mendapatkan pujian manusia baik daripada
kamumahupun orang lain.
Walaupun sebagai rasul al-Masih kami memang boleh menuntut sesu-

atu daripadamu, 7 namun ketika kami bersamamu, kami bersikap lemah
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lembut seperti ibu menjaga anak-anaknya. 8 Kami amat mengasihimu
sehingga kami bukan sahaja berasa sukacita menyampaikan Injil daripada
Allah kepadamu malah sanggup memberikan kehidupan dan nyawa kami
untukmu kerana kamu amat dekat dengan kami. 9 Saudara-saudaraku,
tentu kamu ingat betapa kami bertungkus-lumus siang malam agar tidak
membebankan kamu ketika kamimenyebarkan Injil daripada Allah.

10Kamumenjadi saksi kami, di samping Allah, bahawa setiap perbuatan
kami suci, benar dan tiada cacat celanya di kalangan kamu yang beri-
man. 11 Kamu tahu betapa kami menasihati, menggalakkan dan menyeru
kamu seperti bapa terhadap anak-anaknya, 12 supaya kamu hidup dengan
cara yang diredai Allah yang memanggilmu ke dalam kerajaan-Nya serta
kemuliaan-Nya.

13Di samping itu, kami sentiasa bersyukur kepada Allah kerana apabila
kami menyampaikan perkhabaran Allah kepadamu, kamu telah menden-
gar danmenyambutnya bukan sebagai perutusan daripadamanusia tetapi
sebagai firman Allah. Memang benar perkhabaran itu daripada Allah yang
bekerja dalam dirimu yang beriman. 14 Saudara-saudaraku, kamu telah
mengikut teladan jemaahAllahdi Yudea yangberimankepada Isa al-Masih.
Kamu dianiaya oleh bangsamu sendiri, sebagaimana jemaah di Yudea
dianiaya oleh orang Yahudi. 15Orang Yahudi telah membunuh Junjungan
Isa dan nabi-nabi mereka sendiri serta mengusir kami keluar. Mereka
menyakitkan hati Allah, memusuhi semua manusia, 16 serta menghalang
kami daripadamenyebarkan perkhabaran kepada orang bukan bani Israel
supayamereka beroleh penyelamatan. Demikianlah orang Yahudi berteru-
san melakukan dosa sehingga sampai hadnya. Kini seluruh kemurkaan
Allahmenimpamereka.

Kerinduan Paulus
17 Saudara-saudara, meskipun kami terpisah jauh daripadamu bagi

sementara waktu, namun hati kami tetap dekat denganmu dan amat
merinduimu. Kami berusaha sedaya upaya untuk bertemu lagi denganmu.
18Kamiberhasratmengunjungimu lagi. Aku sendiri telahberusahaberkali-
kali untuk melawatmu, tetapi kami telah dihalang oleh Iblis. 19 Siapakah
harapan, kesukaan, atau mahkota yang akan kami megahkan kelak di
hadapan Junjungan kita Isa ketika Dia datang nanti? Bukankah kamu?
20Memang kamulah kemuliaan dan kegembiraan kami.

3
1Apabila kami tidak tertahan lagi, kami membuat keputusan untuk ting-

gal seorang diri di Atena. 2Sementara itu kamimengutus Timotius, saudara
kami dan rakan sekerja Allah dalam Injil al-Masih, untuk menetapkan
hatimu danmeneguhkan imanmu, 3 supaya tiada seorang pun daripadamu
goyah pendirian akibat penganiayaan itu. Kamu tahu bahawa ini sudah
ditentukan untuk kita. 4 Sewaktu kami bersamamu dulu, kami telah pun
menyatakan bahawa kita akan dianiaya. Kini kamu telah melihat bahawa
penganiayaan itu benar-benar berlaku. 5 Aku telah mengutus Timotius
kepadamu kerana terlalu ingin mengetahui bagaimana keadaan imanmu.
Aku bimbang kalau-kalau si penggoda telah menggodamu sehingga usaha
kami sia-sia belaka.

Laporan Timotius
6 Sekarang Timotius telah pulang membawa khabar baik tentang iman

dan kasihmu. Dia memberitahu bahawa kamu sentiasa mengenang mesra
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terhadap kami serta ingin menemui kami sebagaimana kami ingin men-
emuimu. 7 Oleh itu, saudara-saudara, di tengah-tengah kesusahan dan
kesengsaraan, hati kami terhibur oleh berita tentang imanmu. 8 Kerana
kini kami benar-benar hidup, memandangkan kamu tetap berdiri teguh
di dalam Junjungan. 9 Bagaimanakah kami harus bersyukur kepada Allah
atas segala kegembiraan yang kami rasakan kerana kamu di hadapan Allah
Tuhan kita? 10 Siang malam kami berdoa sepenuh hati semoga kami dapat
menemuimu danmelengkapkan apa yangmasih kurang dalam imanmu.

11 Semoga Allah Bapa kita dan Isa, Junjungan kita melorongkan perte-
muan kita. 12 Semoga Tuhan menjadikanmu semakin kasih-mengasihi
dan semakinmengasihi sesamamanusia sebagaimana kamimengasihimu.
13Dengan demikian Tuhan akan memperteguhkan hatimu sehingga kamu
menjadi suci, tiada cacat cela di hadapan Allah Bapa kita semasa Junjungan
kita Isa datang dengan semua pengikutnya yang salih.

4
Nasihat supaya hidup suci

1Akhirnya, saudara-saudaraku, dengan nama Junjungan Isa, kami mem-
intadanmenyerukamusebagaimanayangkamupelajari daripadakami su-
paya kamumenegakkan cara hidup yang diredai Allah. Sebagaimana yang
telah kamu lakukan sedemikian, lakukannya dengan lebih bersungguh-
sungguh. 2Kamu mengetahui petunjuk-petunjuk yang telah kami berikan
kepadamumelalui Junjungan Isa.

3 Allah menghendakimu hidup suci dan menjauhkan diri daripada per-
buatan yang cabul. 4 Hendaklah kamu masing-masing tahu bagaimana
mengawal tubuh badan sendiri dan hidup dalam kesucian dan kehor-
matan, 5 serta tidak menurut hawa nafsu seperti yang dilakukan oleh
orang yang tidak mengenal Allah. 6 Janganlah sesiapa berbuat salah
kepada saudaranya atau memperdayanya dalam hal ini. Kami telah meny-
atakan ini kepadamu dulu dan memberikan amaran keras bahawa Tuhan
akan menimpakan pembalasan kepada orang yang melakukan kesalahan
demikian. 7 Allah tidak memanggil kita supaya hidup cabul tetapi agar
hidup dalam kesucian. 8Oleh yang demikian, sesiapa yang menolak ajaran
ini bukanlah sekadarmenolakmanusia tetapimenolak Allah yangmengur-
niai kita Roh Suci-Nya.

9 Kami tidak perlu menuliskan betapa kamu harus kasih-mengasihi se-
bagai saudara. Allah telah mengajarmu supaya kasih-mengasihi. 10Kamu
telah pun mengamalkannya terhadap saudara-saudara seiman di serata
Makedonia. Namun, saudara-saudaraku, kami menyerumu supaya lebih
kasih-mengasihi lagi.

11 Berusahalah untuk hidup tenang, usah campuri hal orang dan carilah
nafkah sendiri, sebagaimanayangkamikatakankepadamudulu. 12Dengan
demikian kamuakandihormati olehmereka yang bukanpengikut al-Masih
dan kamu tidak akan kekurangan apa-apa.

Kedatangan Isa al-Masih
13 Saudara-saudaraku, kami mahu kamumengetahui kebenaran tentang

orang yang telah mati, agar kamu tidak bersedih seperti orang yang tidak
mempunyai harapan. 14 Kita percaya bahawa Isa telah mati dan hidup
semula. Kita juga percaya bahawa mereka yang beriman kepada Isa
dan kemudiannya mati akan dihidupkan semula oleh Allah untuk hidup
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bersama-Nya. 15 Inilah ajaran Tuhan yang kami sampaikan kepadamu –
pada hari kedatangan Junjungan yangmasih hidup tidak akanmendahului
mereka yang sudah mati. 16 Pada waktu itu, Junjungan akan turun dari
syurga dengan satu seruan yang kuat, dengan suara malaikat agung, dan
dengan sangkakala Allah. Mereka yang beriman kepada al-Masih dan telah
mati akan dibangkitkan terlebih dahulu. 17 Kemudian kita yang masih
hidup ketika itu akan diangkat bersama mereka ke awan untuk bertemu
dengan Junjungandi angkasa. Lantas kita akanbersama Junjungan selama-
lamanya. 18Oleh itu, hendaklah kamu menyenangkan hati sesama sendiri
dengan kata-kata ini.

5
1 Saudara-saudara, soal tentang masa dan detiknya tidaklah perlu kami

tulis kepadamu. 2 Kamu cukup mengetahui hari kedatangan Tuhan akan
tiba seperti datangnya pencuri pada malam hari. 3 Ketika orang berkata,
‘Segalanya aman tenteram,’ maka ketika itulah mereka akan ditimpa ke-
binasaan dalam sekelip mata dan tiada siapapun dapat melepaskan diri.
Berlakunya kelak dengan mengejut, seperti rasa sakit perempuan yang
akanmelahirkan anak.

4 Tetapi, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan. Hari itu
tidak seharusnya mengejutkan kamu seperti datangnya pencuri. 5 Kamu
semua anak cahaya, anak siang. Kita bukanlah makhluk malam atau
kegelapan. 6 Oleh yang demikian, janganlah kita tidur seperti orang lain.
Marilah kita berjaga danberkeadaan siuman. 7Orang yang tidur, tidur pada
waktu malam. Orang yang mabuk, mabuk pada waktu malam. 8 Tetapi
kita anak-anak siang, hendaklah sentiasa waras dan waspada. Jadikan
iman dan kasih perisai dada kita, serta harapan diselamatkan sebagai topi
besi pelindung kepala. 9Allah memilih kita bukannya untuk menanggung
kemurkaan-Nya, tetapi untuk diselamatkan melalui Junjungan kita Isa al-
Masih. 10 Isa telah mati untuk kita supaya kita dapat hidup bersama-Nya
sewaktu Dia datang nanti, sama ada kita terjaga atau tertidur mati pada
masa itu. 11Olehyangdemikian, hendaklahkamusalingmenggalakkandan
meneguhkan, sebagaimana yang kamu lakukan sekarang.

Petunjuk-petunjuk akhir
12 Saudara-saudaraku, kami menyeru kamu supaya menghormati orang

yang berjerih payah di kalanganmu, membimbing dan menasihatimu
dalam kehidupanmu dalam Tuhan. 13 Layanilah mereka dengan sepenuh
hormat dan kasihilahmereka kerana segala yang diusahakan olehmereka.
Hiduplah bersama-sama dalam aman damai. 14 Saudara-saudaraku, kami
menyeru kamu, berilah amaran kepada orang yang melanggar peraturan,
tetapkan hati orang yang takut, tolong orang yang lemah, dan bersabar
terhadap semua. 15 Pastikan jangan sesiapa membalas kejahatan dengan
kejahatan. Berusahalah ke arah kebaikan bagi dirimu dan semua orang.

16Bersukacitalah sentiasa. 17Berdoalah sepanjangmasa. 18Bersyukurlah
dalam segala keadaan kerana inilah yang dikehendaki Allah daripadamu
dalam Isa al-Masih.

19 Janganlah padamkan kemarakan api Roh Suci. 20 Janganlah hinakan
nubuat. 21Uji setiapperkara. Berpegang teguhkepadayangbaik. 22 Jauhilah
segala bentuk kejahatan.



1 Tesalonika 5:23 315 1 Tesalonika 5:28

23 Semoga Allah damai sejahtera menyucikanmu dengan sempurna dan
memelihara roh, jiwa dan jasadmu, agar tidak ada cacat cela ketika Junjun-
gan kita Isa al-Masih datang kembali. 24Dia yangmemanggil kamu itu setia,
dan Dia akanmelakukannya.

25 Saudara-saudara, doakanlah kami. 26 Bersalamanlah dengan mesra
apabila bertemu saudara-saudara seiman. 27 Dengan nama Junjungan
aku menyeru kamu supaya membacakan surat ini kepada semua saudara
seiman.

28 Semoga kasih kurnia Junjungan kita Isa al-Masihmenyertai kamu.
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2 Tesalonika
1Daripada Paulus, Silwanus dan Timotius,

Kepada jemaah di Tesalonika dalam Allah, Bapa kita dan dalam Isa al-
Masih:

2 Semoga kasih kurnia dan kesejahteraan Allah Bapa kita dan Junjungan
Isa al-Masihmenyertaimu.

Ucapan syukur dan doa
3 Kami mesti sentiasa bersyukur kepada Allah keranamu, saudara-

saudaraku. Ini memang sepatutnya, kerana imanmu bertambah teguh
dan kamu semakin kasih-mengasihi. 4 Dengan demikian kami berbangga
denganmu di antara jemaah-jemaah Allah kerana kesabaran dan imanmu
menanggung segala penganiayaan serta kesengsaraan.

5 Segala ini bukti nyata penghakiman yang adil daripada Allah, supaya
kamu dikira layak memasuki kerajaan Allah, yang untuknya kamu telah
menderita. 6 Allah akan melakukan keadilan, membalas dengan kesen-
gsaraan terhadap mereka yang menyebabkan kamu sengsara, dan 7 Dia
akan memberikan kelegaan kepadamu yang menderita dan juga kepada
kami apabila Junjungan Isa muncul dari syurga diiringi malaikat-malaikat
perkasa-Nya dengan api yang menyala. 8 Dia mengenakan hukuman
kepada mereka yang tidak mengenal Allah, dan mereka yang tidak taat
akan Injil Junjungan kita Isa al-Masih. 9 Mereka akan dihukum dengan
kebinasaan selama-lamanya, tersingkir daripada hadirat Tuhan kita dan
kemuliaan kuasa-Nya. 10 Semua itu akan berlaku apabila Dia datang, pada
hari itu, untuk dimuliakan oleh para pengikut-Nya yang salih dan untuk
diberi penghormatan oleh semua orang beriman. Ini termasuk kamu
kerana kamu percaya kepada kesaksian kami di antara kamu.

11 Oleh itu kami sentiasa berdoa untukmu supaya Allah Tuhan kita
menganggapmu layak dipanggil, dan supaya Dia memenuhi segala has-
ratmu berbuat kebajikan untuk-Nya serta menyempurnakan segala usaha
imanmu dengan kuasa-Nya. 12Dengan demikian, nama Isa, Junjungan kita,
akan kamu muliakan dan kamu akan dimuliakan oleh-Nya, dengan kasih
kurnia Allah Tuhan kita dan Junjungan Isa al-Masih.

2
Manusia keleluasaan

1 Sekarang, saudara-saudaraku, tentang kedatangan Junjungan kita Isa
al-Masih dan betapa kita akan dikumpulkan bersama-Nya kelak, kami
menyerumu, 2 janganlah kamumudah keliru atau goyah jika orang berkata
hari Tuhan sudah tiba kerana kononnya kami yang mengatakan begitu
melalui nubuat, ajaran atau surat. 3 Jangan sekali-kali biarkan sesiapa
memperdayamu kerana hari itu tidak akan datang sebelum berlakunya ke-
murtadan dan manusia keleluasaan, iaitu anak kebinasaan menampilkan
diri. 4Dia akanmenentang danmeninggikan dirinya daripada semua yang
disembah manusia. Dia akan duduk di dalam rumah ibadat Allah dan
mengisytiharkan dirinya sebagai Allah.

5 Ingatkahkamuketikaakumasihbersamamudahulu, aku telahmember-
itahumu segala ini? 6Kini kamu tahu apa yangmenahannya sekarang, iaitu
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manusia itu akan tampil padawaktuyang telahditentukanbaginya. 7Kuasa
rahsia keleluasaan sudahpun mula bertindak. Hanya yang menahannya
sekarang akan terus berbuat demikian sehingga disingkirkan. 8Kemudian
manusia leluasa itu akan ternyata dan Junjungan Isa akan membunuhnya
dengan hembusan nafas dari mulut-Nya dan membinasakannya dengan
sinar gemilang kedatangan-Nya. 9 Datangnya manusia leluasa itu adalah
hasil usaha Iblis, dengan membawa kuasa, alamat dan keajaiban palsu,
10 serta tipu helah durjana untuk menyesatkan orang yang binasa kerana
mereka enggan menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyela-
matkan mereka. 11Oleh yang demikian Allah menghantar pengaruh yang
akan menyesatkan mereka sehingga mereka mempercayai apa yang tidak
benar. 12 Dengan itu semua yang tidak mempercayai apa yang benar dan
gembiramelakukan perkara yang salah akan dihukum.

Berdiri dengan kukuh
13 Tetapi kami mesti sentiasa bersyukur kepada Allah kerana kamu,

saudara-saudarayangdikasihi olehTuhan, keranadarimulanyaAllah telah
memilih kamu untuk diselamatkan melalui penyucian dengan Roh Suci
dan kepercayaan terhadap apa yang benar. 14 Allah memanggil kamu
melalui Injil yangkami sampaikankepadamu, supayamendapat kemuliaan
Junjungan kita Isa al-Masih. 15 Oleh itu, saudara-saudaraku, berdirilah
dengan kukuh dan berpegang teguh kepada segala ajaran yang telah kami
sampaikan secara lisan ataumelalui surat.

16 Semoga Junjungan kita Isa al-Masih sendiri dan Allah Bapa kita,
yang mengasihi kita dan menetapkan hati serta meneguhkan harapan kita
selama-lamanya dengan kasih kurnia-Nya, 17memberimu perangsang dan
kekuatan untuk berbuat danmengatakan yang baik.

3
Berdoa

1Akhirnya, saudara-saudaraku, doakanlah kami, semoga Firman Tuhan
segera tersebar dan dimuliakan, seperti di kalanganmu dahulu. 2 Doakan
semogaAllahmenyelamatkankamidaripadaorangyangmungkardandur-
jana, keranabukan semuaorangmempunyai iman. 3Tetapi Tuhan setiadan
akan menguatkan kamu serta melindungimu daripada si durjana. 4 Kami
mempunyai keyakinan dalam Tuhan tentang kamu, bahawa kamu sedang
dan akan terus mengamalkan apa yang telah kami ajarkan kepadamu.
5 Semoga Tuhan membimbing hatimu ke arah kasih Allah dan ketabahan
al-Masih.

Amaran terhadap sikapmalas
6 Tetapi, saudara-saudaraku, kami memerintahkan kamu dengan nama

Junjungan Isa al-Masih supaya menjauhkan diri daripada setiap saudara
yang hidup malas dan tidak menurut ajaran yang telah kami berikan.
7Kamu tahu bahawa kamuharusmengikut teladan kami. Kami tidak hidup
malas ketika bersamamudahulu. 8Kami juga tidakmendapatkanmakanan
daripada orang lain dengan percuma. Sebaliknya, kami bertungkus-lumus
siangmalamsupaya tidakmembebankan sesiapapunantarakamu. 9Bukan
kerana kami tidak berhak menuntut bantuanmu, tetapi untuk menjadi
teladan kepadamu. 10 Sewaktu kami bersamamu, kami telah memberikan
perintah ini: ‘Sesiapa yang tidakmahu bekerja, tidak bolehmakan.’
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11 Kami mendengar ada di antaramu orang yang hidup malas, langsung
tidak bekerja tetapi mencampuri urusan orang. 12Dengan nama Junjungan
Isa al-Masih kami memerintahkan dan menyeru orang begitu supaya bek-
erja sewajarnya, menjaga hal masing-masing dan mencari nafkah sendiri.
13Tetapi kamu, saudara-saudaraku, janganlah jemu berbuat baik.

14 Jika sesiapa tidak mengikut apa yang kami tuliskan di dalam surat ini,
perhatikan dia dan jangan bergaul dengannya, supaya dia berasa malu.
15Namun, jangan pula anggap dia sebagai musuh. Sebaliknya nasihatilah
dia sebagai saudaramu.

Salam akhir
16 Semoga Tuhan, sumber segala kesejahteraan, sentiasa mengurniaimu

kesejahteraan dalam segala hal. Tuhan bersama kamu semua.
17 Salam daripada Paulus, kutulis dengan tanganku sendiri dalam setiap

surat, demikianlah kutulis.
18 Semoga kasih kurnia Junjungan kita Isa al-Masih menyertai kamu

semua.
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1 Timotius
1 Surat ini daripada Paulus, rasul Isa al-Masih, dengan perintah Allah

Penyelamat kita dan Isa al-Masih, harapan kita,
2Kepada Timotius, anak sejatiku dalam iman:

Semoga Allah Bapa dan Isa al-Masih Junjungan kita menganugerahimu
kasih kurnia, belas kasihan dan kesejahteraan.

Peringatan terhadap guru sesat
3 Sebagaimana telah kutegaskan kepadamu ketika aku bertolak ke Make-

donia, supaya kamu tinggal di Efesus untuk memerintahkan beberapa
orang berhenti daripada menyebarkan ajaran sesat, 4 mendengar cerita
dongeng dan salasilah yang panjang. Semua itu hanya menimbulkan
pertengkaran dan tidak membawa ke jalan Allah yang berasaskan iman.
5 Tujuan perintah ini ialah kasih yang datang daripada hati yang suci,
hati nurani yang bersih dan iman yang ikhlas. 6 Sesetengah mereka telah
menyimpang daripadanya dan berpaling kepada perbincangan yang sia-
sia. 7Mereka hendakmenjadi guruHukum, tetapimereka tidakmemahami
apa yangmereka katakan dan hal-hal yangmereka tegaskan dengan begitu
yakin.

8 Tetapi kita tahu bahawa hukum adalah baik jika digunakan dengan
betul. 9Kita tahu bahawa hukum diadakan bukan untuk orang yang benar,
tetapi untuk orang yang hidup berleluasa dan ingkar, untuk orang yang
tidak taat akan Allah dan yang berbuat dosa, untuk orang yang tidak salih
dan yang mengutamakan dunia, untuk pembunuh ibu bapa sendiri, serta
untuk semua pembunuh. 10 Selain itu juga untuk penzina, untuk peli-
wat, untuk penculik, untuk pendusta, untuk saksi palsu, dan untuk orang
yang melakukan apa sahaja yang bertentangan dengan ajaran benar yang
11berasaskan Injil mulia Allah Yang Terpuji. Injil inilah yang diamanahkan
kepadaku untuk disampaikan.

Kasih kurnia Allah terhadap Paulus
12 Aku bersyukur kepada Isa al-Masih, Junjungan kita, yang telah men-

guatkanku, kerana Dia menganggapku setia, lalu memberiku tugas itu,
13walaupun dahulu aku seorang yang kufur, menganiaya dan ganas. Na-
mun, aku dikasihani-Nya kerana aku telahmelakukan semuanya itu ketika
aku jahil dan tidak beriman. 14Tuhan kita melimpahkan kasih kurnia-Nya
kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Isa al-Masih.

15 Pernyataan ini benar dan harus diterima sepenuhnya: Isa al-Masih
datang ke dunia untukmenyelamatkan orang yang berdosa – akulah orang
yang paling berdosa. 16Namun demikian, justeru itulah aku dikasihani, su-
paya Isa al-Masih dapatmenunjukkan kesabaran-Nya yang tidak terhingga,
sebagai contoh kepada orang yang akan beriman kepada-Nya untuk hidup
kekal. 17 Penghormatan dan kemuliaan selama-lamanya kepada Raja yang
kekal, yang baqa, yang tidak dapat dilihat, Allah YangMaha Esa. Amin.

18 Perintah ini kuamanahkan kepadamu, anakku Timotius, menurut apa
yang telah dinubuatkan tentangmu, supaya dengan mematuhinya, kamu
akan perjuangkan perjuangan mulia ini, 19 sambil berpegang kepada iman



1 Timotius 1:20 320 1 Timotius 3:8

dan hati nurani yang bersih. Ada yang membelakanginya lalu memus-
nahkan iman mereka. 20 Antaranya ialah Himeneus dan Iskandar, yang
kuserahkan kepada Iblis supayamereka insaf daripadamengkufuri Allah.

2
Doa jemaah

1 Pertama-tama aku menyeru supaya permohonan, doa, syafaat dan
kesyukurandirafakkanuntuk semuamanusia – 2untuk raja-raja dan semua
yang memegang kuasa, supaya kita hidup aman tenteram, salih dan penuh
hormat. 3 Inilah yang baik dan diredai oleh Allah Penyelamat kita 4 yang
berkehendakkan semua manusia diselamatkan dan mengetahui apa yang
benar. 5 Hanya ada satu Allah dan hanya ada satu pengantara di antara
Allah dan manusia iaitu Isa al-Masih. 6 Dia telah menyerahkan diri-Nya
untukmenebus dosa seluruh umatmanusia yang akan dipersaksikan pada
masanya. 7 Itulah sebabnya aku dijadikan pemberita Injil dan rasul – aku
berkata benar, aku tidak berdusta – dan sebagai pengajar kepada bangsa
asing dalam iman dan kebenaran.

8Oleh itu aku menyeru kaum lelaki di mana-mana sahaja supaya berdoa
serta menadahkan tangan yang suci, tanpa kemarahan atau perselisihan.

9Aku jugamenyeru kaumperempuan supaya berpakaian sertamenghias
diri dengan sopan santun dan sederhana. Jangan berhias dengan jalinan
rambut yang berlebihan atau dengan emas ataupun mutiara mahupun
pakaian yang mahal-mahal. 10 Hiasi diri dengan perbuatan baik, yang
sepatutnya bagi perempuan yangmengaku taat akan Allah.

11 Perempuan hendaklah belajar dengan senyap dan rendah hati. 12Aku
tidak membenarkan perempuan mengajar atau memerintah lelaki; dia
harus berdiam diri 13kerana Adam telah dicipta dahulu, kemudian barulah
Hawa. 14 Dan bukan Adam yang terpedaya, tetapi perempuan itu yang
terpedaya, lalu melakukan dosa. 15Walaupun demikian, perempuan akan
diselamatkan dengan melahirkan anak jika mereka tetap dalam iman,
kasih, dan kesucian dengan penguasaan diri.

3
Syarat-syarat bagi penyelia jemaah

1Kata-kata inibenar: Jika seseorang inginmenjadipenyelia jemaah,maka
dia ingin akan pekerjaan yang baik. 2 Seorang penyelia jemaah haruslah
tidak bercela. Dia harus beristeri seorang sahaja, mengamalkan keseder-
hanaan dan penguasaan diri, dihormati, meraikan tetamu dengan tangan
terbuka, dan berkebolehan mengajar. 3 Dia seharusnya bukan pemabuk,
tidak melakukan kekerasan, lemah lembut, bukan kaki gaduh, dan tidak
tamak akan wang. 4 Dia mesti tahu mengurus rumah tangganya dengan
baik dan mendidik anak-anaknya supaya bersikap taat dan hormat. 5 (Jika
seseorang tidak tahu mengurus rumah tangganya sendiri, bagaimanakah
dia hendakmengurus jemaahAllah?) 6Dia seharusnya bukan seorang yang
baru beriman, takut kalau-kalau dia menjadi sombong dan dikutuk seperti
Iblis dahulu. 7 Dia mestilah mempunyai nama yang baik dan dihormati
oleh orang di luar jemaah, supaya dia tidak dicela dan terjerumus ke dalam
perangkap Iblis.

8 Penolong jemaah juga haruslah orang yang dihormati, bukan orang
yang lidah bercabang, pemabuk atau mengejar keuntungan secara haram.



1 Timotius 3:9 321 1 Timotius 4:14

9 Mereka hendaklah berpegang teguh kepada rahsia iman dengan hati
nurani yang suci. 10 Tetapi mereka harus diuji terlebih dahulu dan jika
didapati mereka tidak bercela, barulah dijadikan penolong jemaah.

11 Begitu juga isteri mereka, mestilah orang yang dihormati, tidak mem-
fitnah orang, mengamalkan kesederhanaan dan penguasaan diri, dan jujur
dalam semua hal.

12 Setiap penolong jemaah haruslah orang yang hanya beristeri satu
dan mendidik anak-anak serta mengurus rumah tangga dengan baik.
13Penolong jemaah yang telahmenjalankan tugas dengan baik akan dihor-
mati danmenjadi amat yakin dalam iman dalam Isa al-Masih.

14 Aku menuliskan hal-hal ini kepadamu, sungguhpun aku berharap
akan dapat mengunjungimu tidak lama lagi. 15 Namun, kalau-kalau aku
tidak dapat datang dengan cepat, aku menuliskannya supaya engkau tahu
bagaimana seharusnyaberkelakuandalamrumahAllah, iaitu jemaahAllah
Yang Hidup, tiang dan asas kebenaran. 16 Tidak dapat dinafikan betapa
mulianya rahsia iman kepada Allah:

Ia telahmenampakkan diri sebagai manusia,
dinyatakan benar oleh Roh Suci,

dilihat oleh paramalaikat,
diajarkan kepada bangsa-bangsa,

dipercayai di seluruh dunia,
dinaikkan dengan kemuliaan.

4
Arahan Paulus untuk Timotius

1 Roh Suci menyatakan dengan jelas bahawa pada akhir zaman seseten-
gah orang akan berpaling daripada iman, mengikut roh-roh yangmemper-
dayakan dan ajaran roh-roh iblis. 2Ajaran ini disampaikan oleh pendusta
yang munafik yang hati nuraninya bagaikan diselar besi panas. 3Mereka
melarang orang berkahwin dan menegah orang memakan makanan yang
telah dijadikan Allah untuk diterima dengan syukur oleh orang yang beri-
man danmengetahui ajaran yang benar. 4Setiap ciptaan Allah itu baik, dan
tiada suatu apapun yang harus ditolak, asalkan diterima dengan syukur,
5kerana segalanya telah disucikan dengan firman Allah dan doa.

6 Jika engkau mengajarkan hal-hal ini kepada saudara-saudara seiman,
engkau akanmenjadi hamba Isa al-Masih yang baik, yang dipupuk dengan
kata-kata iman dan ajaran baik yang telah kauikut dengan teliti. 7 Jauhilah
cerita-cerita yang bercorak duniawi dan karut, serta latihlah diri men-
jadi orang yang salih. 8 Latihan jasmani ada faedahnya, tetapi kesalihan
berfaedah dalam segala hal, bagi kehidupan sekarangmahupun kehidupan
akan datang.

9 Kata-kata ini benar dan harus diterima sepenuhnya. 10 Kita bekerja
kerasdanberjuang, keranakitayakinkepadaAllahYangHidup, Penyelamat
semuamanusia, terutamanyamereka yang beriman.

11 Perintahkan dan ajarkanlah semua ini. 12 Jangan biarkan sesiapa
menghinamu kerana usiamu yang muda. Jadikan dirimu teladan kepada
semua orang beriman dari segi kata-kata, kelakuan, kasih, iman dan kesu-
cian. 13 Hingga aku datang nanti, tumpukan perhatian kepada membaca
Kitab Suci di khalayak ramai, menyampaikan firman dan mengajar orang.
14 Jangan lalai dalam menggunakan kurnia yang diberikan kepadamu
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melalui nubuat ketika sekumpulan tua-tua jemaah meletakkan tangan ke
atasmu.

15 Lakukanlah hal-hal ini dengan rajin. Curahkan seluruh keupayaan
dirimu kepadanya, supaya kemajuanmu jelas di mata semua orang.
16 Berhematlah tentang dirimu dan ajaranmu. Lakukan terus-menerus,
kerana dengan demikian engkau akanmenyelamatkan dirimu danmereka
yangmendengar kata-katamu.

5
Petunjuk dan nasihat

1 Jangan marahi orang yang lebih tua daripadamu, tetapi nasihati dia
seolah-olah dia bapamu. Nasihati lelaki yang lebih muda daripadamu
seperti saudara lelakimu, 2perempuanyang lebih tua seperti ibumu, perem-
puan yang lebihmuda seperti adik perempuanmu, dengan hati yang suci.

3 Hormati balu yang benar-benar hidup sebagai balu. 4 Tetapi jika seo-
rang balu mempunyai anak cucu, mereka terlebih dahulu mengamalkan
kesalihan di rumah dan membalas budi orang tua mereka, kerana ini
baik dan diredai Allah. 5 Seorang balu yang benar-benar hidup sendirian
tanpa tempat bergantung hanya berharap kepada Allah dan berdoa siang
malam. 6Sebaliknya, seorang balu yang hidup berpelesiran sudahpunmati
walaupun masih hidup. 7 Suruhlah mereka taati segala ini supaya mereka
tidak bercela. 8 Sekiranya seseorang tidak menjaga sanak saudaranya,
apatah lagi seisi rumahnya sendiri, maka dia menyangkal iman dan lebih
buruk daripada orang yang tidak beriman.

9 Jangan masukkan ke dalam golongan balu mereka yang berusia di
bawahenampuluh tahun. Seseorangbolehdigolongkansebagaibaluhanya
jika dia bersuami cuma sekali, 10dan terkenal berbuat baik, seperti menga-
suh anak-anak, menumpangkan orang luar di rumahnya, melayani orang
salih dengan hormat, membantu orang dalam kesusahan, serta sentiasa
membuat kebajikan.

11 Jangan masukkan balu muda ke dalam golongan ini kerana apa-
bila nafsu mengatasi tumpuan mereka kepada al-Masih, mereka hendak
berkahwin lagi 12dandengandemikiandicela keranamereka telahmelang-
gar ikrar mereka yang pertama. 13 Tambahan pula mereka belajar mem-
buang masa merayau dari rumah ke rumah. Bukan itu sahaja, mereka
mengumpat danmenjaga tepi kain orang,mengatakan apa yang tidak patut
disebutkan. 14 Oleh yang demikian aku mahu balu muda berkahwin lagi,
mendapat anak dan mengurus rumah tangga, supaya musuh tidak dapat
memburukkannamakita; 15keranaadayang telahberpalingmenurut Iblis.

16 Sekiranya seseorang perempuan yang beriman mempunyai ahli kelu-
arga yang kematian suami, dia harus menjaga mereka dan tidak membe-
bani jemaah dengan tanggungjawab itu. Dengan demikian jemaah dapat
membantu balu yang tidak ada tempat untuk bergantung.

17 Tua-tua yang melaksanakan kewajipannya dengan sempurna layak
menerima penghormatan tinggi, terutamanya yang giat menyampaikan
firman dan ajaran. 18 Sebagaimana tersurat dalam Kitab Suci, ‘Jangan
berangus mulut lembu yang sedang mengirik biji-bijian,’ dan ‘Orang yang
bekerja layak menerima upah.’ 19 Jangan percaya tuduhan terhadap se-
orang tua-tua jemaah melainkan diperkukuh oleh dua tiga orang saksi.
20Apabila orang berbuat dosa, tegurlahmereka di hadapan jemaah supaya
yang lain gentar melakukan perbuatan demikian.
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21DihadapanAllah, Isa al-Masihdanmalaikat-malaikat yang terpilih, aku
mengarahkanmu mematuhi perintah-perintah ini tanpa prasangka atau
pilih kasih.

22 Jangan terburu-buru meletakkan tangan ke atas seseorang dan jangan
turut serta membuat dosa dengan orang. Jaga kesucianmu.

23 Jangan minum air sahaja, minumlah sedikit air anggur demi perutmu
dan badanmu yang kerap sakit.

24 Dosa sesetengah orang ketara lalu dihakimi, manakala dosa seseten-
gahnya akan ternyata kemudian. 25Demikian juga, sesetengah perbuatan
baik terserlah di mata orang, namun yang tidak kelihatan pun tidaklah
tersembunyi.

6
1 Semua orang yang menjadi hamba harus menganggap tuan mereka

wajar mendapat segala penghormatan supaya orang tidak dapat mem-
burukkan nama Allah dan ajaran kita. 2 Apabila tuan mereka seo-
rang beriman, mereka tidak harus memandang ringan kepadanya malah
harus melayannya dengan lebih baik lagi, kerana yang mendapat manfaat
layanan mereka itu saudara seiman yang dikasihi. Hal-hal ini harus kamu
ajarkan dan sampaikan sebagai nasihat.

Tamak akanwang
3 Jika sesiapa mengajarkan sesuatu yang berlainan dan tidak menerima

kata-kata yang benar iaitu kata-kata Isa al-Masih, Junjungan kita, dan
ajaran yang selaras dengan kesalihan; 4dia bersifat angkuh dan jahil, asyik
bertikai dan berbahas tentang kata-kata, sehingga menimbulkan iri hati,
perkelahian, pencacian, syak wasangka yang buruk, 5 pertengkaran sia-
sia orang yang berfikiran keji dan tidak mengenal kebenaran. Sangkanya
kesalihan itu satu caramendapat keuntungan.

6 Kesalihan yang disertai dengan rasa puas dengan apa yang dimiliki,
itulah keuntungan besar. 7 Kita tidak membawa apa-apa ke dalam dunia
ini, danpasti sekali kita tidakdapatmembawaapa-apa apabila kitamening-
galkannya. 8 Oleh itu, jika kita ada pakaian dan makanan, kita harus
berasa puas. 9 Orang yang mahu kaya tergoda dan terperangkap oleh
pelbagai keinginan yang sia-sia dan berbahaya, yang menjerumuskannya
ke dalam kerosakan dan kemusnahan. 10 Cinta akan wang punca segala
kejahatan. Sesetengah orang memburu wang dengan begitu tamaknya
sampaikan tersesat daripada iman dan akhirnya menanggung berbagai-
bagai kesengsaraan jiwa.

Perintah Paulus untuk Timotius
11 Tetapi kamu, wahai hamba Allah, jauhilah segala ini. Amalkanlah

kebenaran, kesalihan, iman, kasih, kesabaran dan sikap lemah lembut.
12 Berjuanglah dalam perjuangan iman yang benar. Berpegang teguhlah
kepada hidup kekal; kepada hidup itulah kamu telah dipanggil ketika kamu
membuat pengakuan yang benar di hadapan saksi yang ramai. 13 Di
hadapanAllahyangmemberinyawakepada segala sesuatu, dandihadapan
Isa al-Masih yang memberi kesaksian akan pengakuan yang benar kepada
Pontius Pilatus, aku berpesan kepadamu, 14 taatilah perintah ini dengan
sempurna tanpa cela hingga hari Isa al-Masih, Junjungan kita, datang
kembali, 15yang akan ditunjukkan Tuhan padamasa yang ditentukan oleh-
Nya sendiri. Dia Pemerintah yang suci dan satu-satunya Raja sekalian
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raja dan Junjungan sekalian junjungan. 16Hanya Dia yang hidup selama-
lamanya, wujud dalam cahaya yang tidak dapat didekati, tidak pernah dan
tidak dapat dilihat manusia. Bagi-Nya penghormatan dan kuasa selama-
lamanya. Amin.

17 Perintahkan orang yang kaya pada masa ini supaya jangan angkuh,
jangan berharapkan kekayaan yang sebenarnya tidak kekal, tetapi bergan-
tunglahkepadaAllahyanghidup, yangmelimpahkansegala sesuatukepada
kita untuk kita nikmati. 18Hendaklahmereka berbuat baik, supayamereka
kaya dengan amal kebajikan, sedia memberi, rela berkongsi. 19 Dengan
demikian mereka meletakkan asas yang teguh bagi diri mereka untuk hari
kemudian supayamereka dapat hidup kekal kelak.

20Wahai Timotius, jagalah apa yang telah diamanahkan kepadamu. Jauhi
bebelan dan pertengkaran yang bercorak duniawi serta sia-sia, kononnya
atasnama ilmupengetahuan; 21denganmenyuarakannyasesetengahorang
telah sesat dalam hal iman.
Semoga Allahmemberkatimu.
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2 Timotius
1 Surat ini daripada Paulus, rasul Isa al-Masih, dengan kehendak Allah,

menurut apa yang telah dijanjikan, iaitu hidup di dalam Isa al-Masih,

2Kepada Timotius, anakku yang dikasihi:

Semoga Allah Bapa dan Isa al-Masih, Junjungan kita, menganugerahimu
kasih kurnia, belas kasihan dan kesejahteraan.

Kesetiaan dalam iman
3 Aku bersyukur kepada Allah yang kusembah dengan hati nurani yang

suci sebagaimana telah dilakukan oleh nenek moyangku. Aku sentiasa
mengingatimu dalam doaku siang malam. 4 Apabila aku mengenang air
matamu, aku sungguh ingin bertemu kembali denganmu supaya hatiku
dipenuhi rasa bahagia. 5 Aku juga mengingati imanmu yang tulus ikhlas,
yangmula tersemai di jiwanenekmuLois dan ibumuEunike, dan aku yakin
bertapak dalamdirimu juga. 6Oleh itu akumengingatkanmu supayameng-
gerakkan kurnia Allah yang berada dalam dirimu sejak aku meletakkan
tangan ke atasmu. 7 Allah tidak memberi kita semangat ketakutan, tetapi
kuasa, kasih dan tatatertib.

8 Oleh yang demikian, janganlah berasa malu untuk memberikan ke-
saksian tentang Junjungan kita atau malu bahawa aku terpenjara kerana-
Nya, tetapi bersamalah denganku menanggung penderitaan kerana Injil
menurut kuasa Allah. 9 Allah menyelamatkan kita dan memanggil kita
untuk hidup suci, bukanlah kerana amalan yang telah kita lakukan, tetapi
kerana tujuan dan kasih kurnia-Nya yang telah dianugerahkan-Nya kepada
kita dalam Isa al-Masih sebelum permulaan zaman. 10 Sekarang segala ini
telah dinyatakan dengan kedatangan Penyelamat kita Isa al-Masih, yang
melenyapkan kematian dan memberikan penerangan tentang hidup kekal
selama-lamanya melalui Injil. 11 Aku telah ditugaskan menjadi seorang
daripada pemberita Injil, rasul, dan guru. 12 Oleh itu aku menanggung
segala penderitaan ini. Namun, aku tidak berasa malu, kerana aku tahu
akanTuhanyangkupercayai danakuyakinDia dapatmemelihara apayang
kuserahkan kepada-Nya hingga pada Hari itu.

13 Berpegang teguhlah kepada rangkaian kata-kata benar yang telah
kamu dengar daripadaku, dengan iman dan kasih dalam Isa al-Masih.
14Peliharalah perkara baik yang diamanahkan kepadamu dengan Roh Suci
yang berada dalam diri kita.

15 Kamu tahu bahawa semua yang di Asia telah berpaling daripadaku,
termasuk Figelus dan Hermogenes.

16 Semoga Tuhan menunjukkan kasihan kepada Onesiforus sekeluarga,
keranadia seringmenyegarkan tubuhdan jiwaku, serta tidakmalu bahawa
aku dipenjarakan, 17 malah apabila dia tiba di Rom, dia telah mencariku
sedaya upaya sehingga bertemu. 18 Semoga Tuhan mengurniainya supaya
mendapat belas kasihandaripada-NyapadaHari itu! Engkau cukupmenge-
tahui pelbagai cara dia telahmenolongku di Efesus.

2
1 Anakku, kuatkan dirimu dengan kasih kurnia yang ada dalam Isa al-

Masih. 2 Segala yang telah kaudengar daripadaku di hadapan saksi yang
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ramai, sampaikan kepada orang setia yang dapat mengajarkannya kepada
orang lain pula. 3Kamumestilah ikut sertamenanggung kesusahan sebagai
seorangaskar yangbaikdi bawah Isa al-Masih. 4Seseorangyangmemegang
tugas dalam peperangan tidak akan melibatkan dirinya dengan hal ehwal
kehidupan ini, supaya dia mendapat keredaan orang yang mengambilnya
sebagai askar. 5 Demikian juga jika seseorang menyertai pertandingan
olahraga, dia tidak akan mendapat mahkota kemenangan melainkan dia
bertanding mengikut semua peraturan. 6 Petani yang telah bertungkus-
lumus, pasti dialah yang pertama menikmati hasil tanaman. 7 Fikirkan
kata-kataku kerana Tuhan akan mengurniaimu pengertian dalam semua
perkara.

8 Ingatlah bahawa Isa al-Masih, keturunan Daud, telah dibangkitkan
daripada kematian menurut Injil yang kusampaikan, 9 yang kerananya
aku menderita seolah-olah aku seorang penjahat, sehingga dipenjarakan.
Tetapi firman Allah tidak mungkin dipenjarakan. 10Oleh itu aku menang-
gung segalanya untukmereka yang terpilih, supayamereka jugamendapat
penyelamatan dalam Isa al-Masih dengan kemuliaan yang kekal.

11Kata-kata ini benar:

Jika kita mati bersama-Nya,
kita juga akan hidup bersama-Nya;
12 jika kita tabah,
kita juga akanmemerintah bersama-Nya.

Jika kita menyangkal-Nya,
Dia juga akanmenyangkal kita;

13 jika kita tidak setia,
Dia tetap setia,

Dia tidak bolehmenyangkal diri-Nya.

Pekerja yang diredai Allah
14 Ingatkan mereka tentang segala ini. Pesan kepada mereka di hada-

pan Allah supaya jangan bertengkar sia-sia tentang kata-kata, sehingga
membinasakan orang yang mendengar. 15 Berusahalah supaya ternyata
kamu diredai Allah, seorang pekerja yang tidak perlu berasa malu, yang
menyebarkan kebenaran dengan sewajarnya. 16 Jauhi percakapan yang
bercorak duniawi dan sia-sia, kerana ini akan menambah kemungkaran.
17 Kata-kata mereka akan merebak seperti penyakit barah, Himeneus dan
Filetus termasuk orang begini. 18Mereka telah sesat dalam hal kebenaran.
Mereka berkata bahawa kebangkitan daripada kematian telah berlalu, dan
mereka merosakkan iman sesetengah orang. 19 Namun demikian, asas
kukuhAllah tetap bertapak, diteguhkan oleh: ‘Tuhanmengenal siapamilik-
Nya,’ dan ‘Setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah mening-
galkan kejahatan.’

20 Tetapi di dalam rumah yang besar bukan hanya ada bekas daripada
emas danperak tetapi juga daripada kayudan tanah liat, sesetengahnyaun-
tuk kegunaan mulia dan sesetengahnya untuk kegunaan cemar. 21Dengan
demikian, jika seseorang membersihkan dirinya daripada kecemaran, dia
akanmenjadi bekas untuk kegunaanmulia, berguna kepada Tuannya, dan
bersedia untukmelakukan kerja yang baik.

22 Singkirkan hawa nafsu muda. Berusaha mengamalkan kebenaran,
iman, kasih dan kesejahteraan bersama mereka yang menyeru Tuhan
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dengan hati yang suci. 23 Jauhi perbahasan yang sia-sia dan jahil, sebab
kamu tahu semua ini mencetuskan perkelahian. 24 Hamba Tuhan tidak
harus berkelahi. Sebaliknya,merekamestilah lemah lembut kepada semua
orang, pandai mengajar, sabar, dan 25 dengan rendah hati menegur orang
yangmenentang, semoga Allahmembukakan hati mereka untuk bertaubat
supayamerekamengenal kebenaran, 26 lalumerekamenjadi waras semula
dan terlepas daripada cengkaman Iblis yang telah memerangkap mereka
untukmelakukan kehendaknya.

3
Kemungkaran pada akhir zaman

1 Ketahuilah, bahawa pada akhir zaman, akan datang suatu masa yang
sukar. 2 Manusia akan menjadi pencinta diri, pencinta wang, bercakap
besar, berlagak bongkak, mencaci-maki, ingkar terhadap ibu bapa, tidak
bersyukur, tidak suci, 3 tidak mengasihi, tidak mengampuni, suka memfit-
nah, tidak menguasai diri, buas dan pembenci kebaikan, 4 khianat, gopoh,
angkuh, serta lebih mencintai keseronokan daripada mengasihi Allah.
5 Mereka menjalankan kewajipan agama tetapi menyangkal kuasanya.
Jauhilah orang demikian.

6Di kalanganmereka ada yang masuk secara rahsia ke rumah orang dan
memerangkap perempuan lemah, yang dibebani dosa serta dipengaruhi
pelbagai keinginan. 7 Perempuan-perempuan ini sentiasa belajar tetapi
tidak menerima kebenaran. 8 Sebagaimana Yanes dan Yambres melawan
Nabi Musa dahulu, demikianlah orang ini menentang ajaran yang benar
– mereka tidak berfikiran waras dan telah menyeleweng daripada iman
sebenar. 9Namunmereka tidak akan berjaya lebih jauh lagi, kerana semua
orang akan menyedari kebodohan mereka, seperti halnya dengan Yanes
dan Yambres dahulu.

Perintah Paulus untuk Timotius
10 Tetapi kamu telah mengikut dengan penuh hemat segala ajaranku,

cara hidupku, tujuan hidupku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketaba-
hanku. 11 Kau telah melihat penganiayaan dan kesengsaraan serta segala
yang menimpaku di Antiokhia, Ikonium dan Listra – betapa penganiayaan
yang kutanggung. Akan tetapi Tuhan telah menyelamatkanku daripada
semuanya itu. 12 Memang, semua orang yang ingin hidup warak dalam
Isa al-Masih akan dianiaya. 13Orang durjana dan penipu akan bertambah
durjana, memperdaya serta diperdaya. 14 Tetapi kamu mestilah terus
berpegang kepada segala yang telah kamu pelajari dan yakini, kerana
kamu tahu daripada siapa segalanya telah kamu pelajari, 15dan sejak kecil
kamu telah mengenal Kitab Suci yang dapat memberimu kebijaksanaan
untuk diselamatkanmelalui iman dalam Isa al-Masih. 16Seluruh Kitab Suci
diwahyukan oleh Allah, dan berguna untuk mengajar, menegur, membe-
tulkan dan mendidik ke arah kebenaran. 17 Dengan demikian, tiap-tiap
orang yang mengabdikan diri kepada Allah akan dilengkapi sepenuhnya
untukmelakukan segala kerja yang baik.

4
1 Di hadapan Allah dan Isa al-Masih yang akan menghakimi mereka

yang hidup dan yang mati, dan demi kedatangan-Nya serta kerajaan-Nya,
aku menyerumu: 2 Beritakanlah firman Allah, bersedialah pada setiap
masa, baik masanya sesuai mahupun tidak. Tunjukkan apa yang salah,
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tegur dan nasihati mereka dengan seluruh kesabaran dan ajaran, 3 kerana
akan sampai masanya mereka tidak menerima ajaran yang benar, tetapi
mengumpulkan ramai guru mengikut kehendak mereka sendiri untuk
mengajar apa yang ingin didengar oleh mereka. 4Mereka engganmenden-
gar ajaran yang benar tetapi menumpukan perhatian kepada cerita-cerita
dongeng. 5 Tetapi kamu, waspadalah dalam segala hal, tabah menanggung
kesusahan, jalankan kerja menyebarkan Injil dan laksanakan tugas yang
diamanahkan kepadamu dengan sempurna.

6 Tentang diriku, kini aku laksana minuman yang sedang dituangkan
sebagai persembahan kepada Allah, dan sudah hampir masanya aku pergi
menghadap-Nya. 7 Aku telah berjuang dalam perjuangan mulia ini, aku
telah sampai ke garis akhir, aku telah setia dalam iman. 8Sekarangmahkota
kebenaran telah disediakan untukku. Junjungan, hakim yang adil itu, akan
mengurniakannya kepadaku pada Hari itu, bukan kepadaku sahaja, tetapi
kepada semua orang yang telah menunggu kedatangan-Nya dengan penuh
rindu.

Nasihat akhir
9 Berusahalah untuk mengunjungiku dengan segera. 10 Demas telah

meninggalkanku kerana dia mencintai dunia ini, dia telah bertolak ke
Tesalonika. Kreskes pula telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia.
11HanyaLukas adabersamaku. DapatkanMarkusdanbawadiadenganmu,
kerana dia dapat membantuku dalam tugasku. 12 Aku telah mengutus
Tikhikus ke Efesus. 13 Apabila kamu datang kelak, bawa baju kot yang
kutinggalkan dengan Karpus di Troas dan juga kitab-kitabku, terutamanya
gulungan kulit.

14 Iskandar, tukang tembaga itu, telah banyak melakukan kejahatan ter-
hadapku. Semoga Tuhan membalasnya setimpal dengan perbuatannya.
15 Kamu juga harus waspada dengannya, kerana dia menentang keras
perkhabaran kita.

16 Ketika aku membela diriku pada kali pertama, tiada seorang pun
berdiri di sisiku, semuanya meninggalkanku. Semoga Allah tidak
menyalahkan mereka kerananya. 17 Tetapi Tuhan menyertaiku dan
memberiku kekuatan, supaya berita baik dapat disebarkan sepenuhnya
melaluiku, dan semua orang bukan bani Israel dapat mendengarnya.
Juga aku telah diselamatkan daripada mulut singa. 18 Tuhan akan
menyelamatkanku daripada segala perbuatan durjana dan memeliharaku
untuk kerajaan-Nya di syurga. Segala kemuliaan bagi-Nya untuk selama-
lamanya. Amin.

Salam akhir
19 Sampaikan salamku kepada Priskila dan Akwila, serta keluarga Onesi-

forus. 20Erastus tinggal di Korintus, tetapi Trofimus kutinggalkandiMiletus
kerana dia sakit. 21Cubalah sedaya upayamu untuk datang sebelummusim
dingin. Ebulus berkirim salam kepadamu, demikian juga Pudens, Linus,
Klaudia dan semua saudara seiman yang lain.

22 Semoga Tuhan bersama rohmu. Semoga kasih kurnia Allah menyer-
taimu.
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Titus
1 Surat ini daripada Paulus, sebagai hamba Allah dan rasul Isa al-Masih

demi iman semua orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran
yang menghasilkan kesalihan. 2 Iman dan pengetahuan itu berasaskan
harapan untuk memperoleh hidup yang kekal. Allah tidak berdusta, Dia
telah menjanjikan hidup ini sebelum permulaan zaman. 3 Pada masa
yang telahditentukan,Allahmenyatakan janji itumelaluiperkhabaran-Nya
yang diamanahkan kepadaku. Aku menyebarkan perkhabaran ini dengan
perintah Allah Penyelamat kita,

4Kepada Titus, kamu seperti anakku sendiri dalam iman kita yang sama:

Semoga Allah Bapa dan Isa al-Masih Penyelamat kita menganugerahimu
kasih kurnia dan sejahtera.

Tugas Titus di Kreta
5Aku telahmeninggalkanmu di Kreta supaya kamu dapat melaksanakan

segala hal yang masih perlu diselesaikan serta melantik tua-tua di setiap
kota seperti telah kuarahkan kepadamu. 6Seorang tua-tua hendaklah tidak
bercela, dan beristeri seorang sahaja, manakala anak-anaknya haruslah
hidup beriman dan tidak dapat dituduh berkelakuan liar serta ingkar. 7 Ini
perlu kerana seorang penyelia jemaah memegang tugas mengendalikan
pekerjaan Allah. Oleh yang demikian, dia mestilah tidak bercela – tidak
menindas orang lain, tidak pemarah, tidak pemabuk, tidak ganas, dan
tidak rakus. 8 Dia haruslah bersifat mesra, mencintai kebaikan, pandai
menguasai diri, tulus, suci dan berdisiplin. 9 Dia mesti berpegang teguh
kepada perkhabaran yang layak dipercayai serta selaras dengan asas iman.
Dengandemikiandapatlahdiamenggalakkanorangmenerimaajaranyang
benar danmenunjukkan kesilapanmereka yangmenentang ajaran itu.

10 Ini kerana adanya ramai pemberontak, orang yang bercakap kosong
dan penipu, terutamanya orang yang dahulunya daripada mazhab
persunatan. 11 Mulut mereka mesti ditutupkan kerana mereka telah
memesongkan seisi keluarga orang dengan mengajar ajaran yang tidak
patut – untuk mendapat keuntungan yang haram. 12 Seorang nabi mereka
dari Kreta pernah berkata, ‘Orang Kreta pembohong. Mereka rakus dan
malas laksana binatang buas.’ 13 Kata-kata itu memang benar. Oleh itu
tegurlah dengan tegas sesiapa yang menyebarkan ajaran palsu, supaya
mereka tetap berpegang teguh kepada ajaran yang benar, 14 dan tidak
terpengaruhdengan cerita karut orangYahudi atau perintah-perintah yang
dikenakan oleh orang yang menolak ajaran yang benar. 15Bagi orang yang
suci, segala-galanya suci. Sebaliknya bagi orang yang fikirannya dinodai
dosa dan tidak percaya akan kebenaran, tiada suatu pun yang suci, kerana
jiwa dan hati nuraninya sudah tercemar. 16 Mereka mendakwa mereka
mengenal Allah, tetapi perbuatan mereka tidak membuktikan dakwaan
ini. Mereka terkutuk, ingkar kepada Allah, dan tidak dapat melakukan
sesuatu yang baik.

2
Tanggungjawab orang tua danmuda
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1 Kamu harus sampaikan ajaran yang selaras dengan asas kepercayaan
yang benar. 2Nasihatilah lelaki yang lebih tua supaya hidup sederhana, di-
hormati orang, mempunyai penguasaan diri, kuat beriman, penuh dengan
kasih dan kegigihan.

3 Seterusnya, nasihatilah perempuan yang lebih tua supaya berkelakuan
santun: jangan menjadi pengumpat, peminum, sebaliknya ajarkanlah ke-
baikan. 4Dengan demikian dapatlah perempuan yang lebih tuamembimb-
ing perempuan muda supaya mengasihi suami dan anak-anak, 5 pandai
mengawal diri, suci, menjadi suri rumah yang rajin, baik hati, dan taat
kepada suami. Maka tidaklah dapat orangmencela perkhabaran Allah.

6 Orang lelaki muda pula, nasihatilah mereka supaya mengawal diri.
7 Jadilah teladan kepada mereka dengan melakukan perbuatan yang baik.
Ajarlah mereka dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh 8 dan gunakan
kata-katabijakyang tidakdapatdicela, supayamusuhmumalukeranagagal
mencari kesalahan kita.

9 Ajarkan hamba supaya mematuhi perintah dan menyenangkan hati
tuannya dalam semua perkara. Hamba tidak harus membantah 10 atau
mencuri, sebaliknyahendaklah sentiasa amanah sehingga dalamsegala hal
merekamenjadikan ajaran tentang Allah Penyelamat kita itu menarik.

11 Hal ini demikian kerana kasih kurnia Allah yang menyelamatkan
seluruh umatmanusia telah nyata. 12Kita diajar supaya hidupwarak, tidak
memburu hal-hal duniawi, mengawal diri, ikhlas, dan menghormati Allah
pada zaman ini. 13Kita sedang menunggu Hari yang kita harap-harapkan,
ketika kemuliaan Allah Maha Besar dan Isa al-Masih Penyelamat kita akan
terserlah. 14 Al-Masih telah mengorbankan nyawa-Nya untuk membe-
baskan kita daripada segala kejahatan, menyucikan kita, menjadikan kita
milik-Nya serta mendorong kita berbuat baik.

15Ajarkanlah segala ini, dan galakkan serta tegur semuayangmendengar
kata-katamu dengan penuh wibawa. Jangan biarkan sesiapa memandang
rendah kepadamu.

3
Melakukan apa yang baik

1 Nasihati jemaahmu supaya taat akan pemerintah dan penguasa, serta
sentiasa bersedia melakukan kebaikan. 2 Larang mereka mengumpat atau
bertengkar, dan dorongmereka bersikap ramah-tamah serta lemah lembut
kepada semua orang.

3 Dahulu kita juga bodoh, ingkar dan sesat. Kita dikuasai pelbagai
nafsu dan keinginan. Kita hidup dengki-mendengki dan benci-membenci.
4 Tetapi Allah Penyelamat kita menunjukkan kasih dan ihsan-Nya kepada
kita. 5 Allah menyelamatkan kita, bukan kerana kebenaran yang kita
lakukan, tetapi kerana belas kasihan-Nya. Diamenyelamatkan kitamelalui
pentahiran kelahiran semula dan melalui pembaharuan yang dilakukan
RohSuci. 6AllahmelimpahkanRohSuci itukepadakitamelalui Isaal-Masih,
Penyelamat kita. 7Maka dengan kasih kurnia-Nya kita sudah dibenarkan
untukmenjadi anakwaris yangmendapat hidup kekal yang kita harapkan.
8 Kata-kata ini benar. Berikanlah perhatian terhadap hal-hal tersebut,
supaya orang yang beriman kepada Allah berusaha sepenuhnya untuk
melakukan segala yang baik serta bermanfaat kepada semua orang.

9 Sebaliknya, jauhilah perbahasan yang sia-sia, perbuatan menyusur-
galur nenek moyang, pertengkaran dan pertikaian tentang hukum Taurat.
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Segala ini tidak membawa faedah. 10Berikan amaran kepada sesiapa yang
menyebabkan perpecahan di kalangan jemaah. Nasihati dia sekurang-
kurangnya dua kali; jika dia tidak berubah, jauhilah dia. 11 Kamu tahu
bahawa orang yang demikian itu sesat dan berdosa; dia menjatuhkan
hukuman atas dirinya sendiri.

Salam akhir
12 Apabila aku mengutus Artemas atau Tikhikus kepadamu, cubalah

seberapa daya mengunjungiku di Nikopolis, kerana aku telah membuat
keputusan akan berada di situ pada musim dingin. 13 Berikanlah sepenuh
bantuan kepada peguam yang bernama Zenas dan kepada Apolos, su-
paya mereka dapat memulakan perjalanan tanpa kekurangan apa-apa.
14 Jemaah kita haruslah mengamalkan kebajikan untuk membantu orang
yang memerlukan pertolongan. Dengan demikian bergunalah hidup
mereka.

15 Semua saudara yang bersamaku berkirim salam kepada sahabat-
sahabat seiman.
Semoga kasih kurnia Allahmenyertai kamu semua.
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Filemon
1 Surat ini daripada Paulus yang dipenjarakan kerana Isa al-Masih, juga

daripada saudara kita Timotius,

Surat ini ditujukan kepada Filemon, sahabat kami dan teman sekerja,
2kepada saudari kita Apfia, dan kepada rakan seperjuangan kita Arkhipus,
serta kepada jemaah yang berhimpun di rumahmu:

3 Semoga Allah Bapa kita dan Junjungan Isa al-Masih menganugerahimu
kasih kurnia dan sejahtera.

Ucapan syukur
4 Saudaraku Filemon, aku sentiasa bersyukur kepada Allah Tuhanku

dan menyebut namamu di dalam doaku, 5 kerana aku mendengar ten-
tang imanmu kepada Junjungan Isa, dan kasihmu terhadap semua orang
salih. 6Aku berdoa semoga persaudaraan kita sebagai orang yang beriman
kepada al-Masih akanmembawa pengertian yang lebih mendalam tentang
segala yang baik yang kita miliki di dalam al-Masih. 7 Saudaraku File-
mon, kasihmusungguhmenggembirakandanmenggalakkanhatikukerana
kamu telahmenyegarkan hati sekalian orang salih.

Rayuan Paulus bagi pihak Onesimus
8Oleh itu, aku bolehmemerintahkan kamu dengan nama al-Masih mem-

buat sesuatu yang harus dilakukan. 9Namun demikian, kerana aku men-
gasihimu, aku hanya meminta kamu membuatnya. Aku Paulus, seorang
yang sudah tua dan kini dipenjarakan kerana Isa al-Masih. 10Akumembuat
permintaan ini bagi pihak Onesimus, yang telah kujadikan sebagai anakku
sendiri sewaktu aku di dalam penjara. 11Dahulu dia tidak berguna bagimu,
tetapi sekarang dia berguna bukan sahaja bagimumalah juga bagiku.

12 Aku menghantar kembali kepadamu Onesimus yang amat kukasihi.
13 Sebenarnya aku mahu dia tetap bersamaku di sini untuk membantuku
bagi pihakmu sepanjang tempoh aku dipenjarakan kerana menyebarkan
Injil. 14 Namun demikian, aku tidak mahu memaksa kamu memban-
tuku. Biarlah bantuan itu kamu hulurkan dengan rela hati. Oleh itu aku
tidak mahu berbuat apa-apa tanpa persetujuanmu. 15Mungkin Onesimus
meninggalkanmuuntuksementarawaktu supayakamumendapatnyakem-
bali untuk selama-lamanya. 16 Kini dia bukan hanya seorang hamba, dia
saudara yang dikasihi. Dia amat bererti bagiku, dan tentulah lebih bererti
bagimu, baik sebagai hambamahupun sebagai saudara dalam Tuhan.

17Oleh itu, sekirannya kamumenganggapku sebagai rakan sekerja, sam-
butlah dia kembali seperti kamu menyambutku. 18 Jika ada kesalahannya
atau hutangnya kepadamu, biarlah aku yang menanggungnya. 19Lihatlah,
kata-kata berikut kuterakan dengan tulisanku sendiri: Aku, Paulus, akan
menyelesaikan segala-galanya – Aku tidak perlu mengingatkan kamu ba-
hawa kamu berhutang kepadaku dirimu sendiri. 20 Oleh itu, demi Tuhan
tolonglah aku dan gembirakan hatiku sebagai saudara seiman dalam al-
Masih. 21 Ketika menulis surat ini, aku yakin bahawa kamu akan me-
nunaikan permintaanku. Malah sebenarnya aku tahu bahawa lebih dari-
pada yang kuminta itu pun akan kamu lakukan.
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22 Sementara itu, sediakanlah bilik untukku di rumahmu, kerana aku
berharap Allah akan mengabulkan doa kamu semua semoga aku kembali
kepadamu.

Ucapan akhir Paulus
23 Epafras, yang dipenjarakan bersamaku kerana Isa al-Masih, berkirim

salam kepadamu. 24 Juga sambutlah salam rakan-rakan seperjuanganku:
Markus, Aristarkhus, Demas dan Lukas.

25 Semoga kasih kurnia Junjungan Isa al-Masih menyertai roh kamu
semua.
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Ibrani
Allah berfirmanmelalui Putera-Nya

1Allah telahberfirmanpadapelbagai zamandandengananeka carakepada
nenek moyang kita melalui nabi-nabi. 2 Tetapi pada akhir zaman ini Allah
telah berfirman kepada kita melalui Putera-Nya, yang telah dijadikan-
Nya pewaris kepada segala-galanya; melalui Putera-Nya itu Allah telah
mencipta alam semesta. 3 Putera itu adalah sinar gemilang kemuliaan
Allah dan gambaran sempurna kewujudan-Nya. Dia memelihara segala-
segalanya dengan kekuasaan firman-Nya. Setelahmenghapuskan dosa kita
melalui diri-Nya sendiri, Dia dudukdi sebelahkananYangMahaMulia yang
bertakhta di syurga. 4 Diri-Nya jauh lebih baik daripada para malaikat;
kerana melalui warisan, Dia telah mendapat nama yang lebih cemerlang
daripadamereka.

5Kepadamalaikat manakah Allah pernah berfirman:

‘Engkau Putera-Ku,
pada hari ini Akumenjadi Bapa-Mu’?

Dan juga:

‘Aku akanmenjadi Bapa-Nya,
dan Dia akanmenjadi Putera-Ku’?

6 Selanjutnya, apabila Allah menghantar semula putera sulung-Nya ke
dalam duniamaka firman-Nya:

‘Hendaklah semuamalaikat Allahmenyembah-Nya.’

7Dan tentang paramalaikat, Dia berfirman:

‘Diamenjadikan paramalaikat-Nya angin,
dan para pelayan-Nya nyala api.’

8Tetapi tentang Putera itu Dia berfirman:

‘Takhta-Mu, Ya Allah,
kekal selama-lamanya;
Tongkat kebenaran adalah tongkat
kerajaan-Mu.

9Engkau telahmencintai kebenaran dan
membenci kejahatan;
Oleh itu Allah, Tuhan-Mu,
telahmengurapi-Mu
denganminyak kebahagiaan lebih
daripada teman-teman-Mu.’

10Dan:

‘Padamulanya, Engkau, Tuhanku,
yangmeletakkan asas bumi,
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dan seluruh langit adalah hasil
kerja tangan-Mu;

11Bumi dan langit akan binasa,
tetapi Engkau kekal;
dan segalanya akanmenjadi
usang seperti pakaian;

12 Seperti jubah, Engkau akan
menggulungnya;
seperti baju yang ditukar,
semuanya akan diubah.

Tetapi Engkau tetap sama,
dan zaman-Mu tidak berkesudahan.’

13Tetapi kepadamalaikat manakah Allah pernah berfirman:

‘Duduklah di sebelah kanan-Ku,
sehingga Akumenjadikan
musuh-Mu alas kaki-Mu’?

14 Bukankah semua malaikat itu roh-roh pelayan yang dihantar untuk
melayani manusia yang akanmewarisi penyelamatan?

2
Amaran supaya berwaspada

1Oleh itu kita harus memberikan perhatian yang lebih kepada segala yang
telah kita dengar; takut kita hanyut kelak. 2 Jika firman yang disampaikan
melalui para malaikat terbukti benar, dan setiap pelanggaran serta ke-
ingkaran mendapat balasan yang setimpal, 3 bagaimana kita mungkin ter-
lepas daripadanya jika kita mengabaikan penyelamatan yang sedemikian
besar? Pada mulanya Junjungan telah menyebutkannya, dan kemudian
orang yang telah mendengar kata-kata-Nya itu turut mengesahkannya.
4Allah juga telahmemberikan kesaksian dengan pelbagai tanda, keajaiban,
mukjizat dan pengurniaan Roh Suci, menurut kehendak-Nya sendiri.

5 Dia tidak meletakkan dunia akan datang, yang kita perkatakan ini, di
bawah takluk para malaikat. 6 Tetapi terdapat seorang yang telah mem-
berikan kesaksian di suatu tempat:

‘Apakahmanusia maka Engkau
memberinya perhatian,
Apakah putera insanmaka Engkau
memeliharanya?

7Engkau telahmenjadikannya rendah
sedikit daripadamalaikat;
Engkaumemahkotakannya dengan
kemuliaan dan kehormatan,
8dan Engkaumeletakkan segala-galanya
tertakluk di bawah kakinya.’

Dengan meletakkan segalanya tertakluk di bawahnya, Allah tidak mening-
galkan suatu apapun di luar kekuasaannya. Tetapi sekarang kita masih
belummelihat segala-galanya diletakkan di bawahnya.

Isa dijadikan rendah seketika
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9Tetapi kitamelihat Isa, yangdijadikan rendah sedikit daripadamalaikat,
dimahkotakan dengan kemuliaan dan kehormatan kerana telahmenderita
kematian; supaya Dia, dengan kasih kurnia Allah, mengalami kematian
untuk setiapmanusia.

10 Allah, yang segala-galanya adalah untuk-Nya dan segala-galanya
dicipta oleh-Nya, membawa beberapa ramai anak-Nya kepada kemuliaan.
Memang wajarlah Dia menjadikan Perintis penyelamatan mereka itu sem-
purna melalui penderitaan. 11 Dia yang menyucikan dan mereka yang
disucikan adalah satu asalnya. Oleh itu Dia tidak malu memanggil mereka
saudara-saudara. 12Dia berkata:

‘Aku akanmengisytiharkan nama-Mu
kepada saudara-saudaraku;
Di tengah-tengah perhimpunan
Aku akanmenyanyikan pujian
untuk-Mu.’

13Dan juga:

‘Aku akanmeletakkan kepercayaan-Ku kepada-Nya.’

Seterusnya:

‘Lihatlah, ini Aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepada-Ku.’

14 Oleh sebab anak-anak itu telah mendapat tubuh manusia, Dia sendiri
pun mendapatkannya, supaya melalui kematian Dia dapat memusnahkan
Iblis yang berkuasa ke atas kematian, 15 dan membebaskan mereka yang
tertakluk kepada belenggunya seumurhidup kerana takutmati. 16Dia tidak
memberi pertolongan kepada para malaikat, tetapi Dia memberi pertolon-
gan kepada keturunan Ibrahim. 17Dengan demikian, dalam segala hal Dia
harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya Dia menjadi Imam
Besar yang pengasihan dan setia dalam segala yang berkenaan dengan
Allah, untuk menebus dosa umat manusia. 18Oleh sebab Dia Sendiri telah
menderita, menghadapi godaan, maka Dia dapat menolong orang yang
menghadapi godaan.

3
Isa lebih tinggi daripadaMusa

1Dengan demikian, saudara-saudara yang salih, yang jugamendapat pang-
gilan dari syurga, fikirkanlah Rasul dan Imam Besar yang kita akui, Isa al-
Masih. 2Dia setia kepada Allah yangmelantik-Nya, sebagaimanaMusa juga
setia dalam seisi rumah Allah. 3 Dia dikira layak menerima lebih banyak
kemuliaan daripadaMusa, sebagaimana pembina rumah lebih dimuliakan
daripada rumah. 4Setiap rumahadapembinanya, tetapiDia yangmembina
segalanya ialah Allah. 5 Musa memang setia dalam seisi rumah Allah
sebagai seorang khadam, untuk kesaksian terhadap segala perkara yang
akan dikatakan kemudian. 6 Tetapi al-Masih setia sebagai Putera ke atas
seisi rumah-Nya. Kita adalah isi rumah-Nya jika kita berpegang teguh
kepada kebahagiaan harapan ini hingga ke akhir.

Amaran terhadapmurtad
7Oleh itu, sebagaimana dikatakan oleh Roh Suci:
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‘Hari ini, jika kamumendengar suara-Nya,
8 Jangan keraskan hatimu seperti
dalam pemberontakan dahulu
padamasa cubaan di gurun,

9Ketika nenekmoyangmumenguji-Ku, menduga-Ku,
meskipunmereka telahmelihat perbuatan-Ku selama empat
puluh tahun.

10Oleh itu Akumurka dengan keturunan itu,
dan Aku berkata, “Hati mereka sentiasa sesat, danmereka tidak
mengenal jalan-Ku.”

11Maka Aku bersumpah dalam
kemurkaan-Ku,
“Mereka tidak akanmasuk ke
dalam rehat-Ku.” ’

12 Awaslah, saudara-saudara, jangan ada dalam diri seorang pun dari-
padamu hati durjana yang tidak beriman lalu berpaling daripada Allah
yang hidup. 13Nasihatilah sesama sendiri setiap hari, selagi masih disebut
‘Hari ini’, jangan sampai sesiapa di antaramumenjadi keras hatinya akibat
dosa yang memperdaya. 14 Kita telah menyertai al-Masih jika kita berpe-
gang kepada keyakinan kita yang kita miliki dari mula-mulanya hingga ke
akhir, 15 seperti mana dikatakan:

‘Hari ini, jika kamumendengar suara-Nya,
Jangan keraskan hatimu
seperti dalam pemberontakan dahulu.’

16 Siapa yang memberontak setelah mendengar? Bukankah semuamereka
yang telah dibawa oleh Musa keluar dari Mesir? 17Dengan siapakah Allah
murka empat puluh tahun? Bukankah dengan mereka yang melakukan
dosa, yang bergelimpangan mayatnya di gurun? 18 Dan kepada siapakah
Allah bersumpah bahawa mereka tidak akan masuk ke dalam rehat-Nya?
Tak lain tak bukan kepada mereka yang tidak taat. 19 Oleh itu nyatalah
kepada kita bahawamereka tidak dapat masuk kerana tidak beriman.

4
Hari rehat yang disediakan Allah

1Dengan demikian, oleh sebab janji untukmasuk ke dalam rehat-Nya tetap
wujud, kita haruslah bimbang kalau-kalau ada di antaramu yang dikira
tidak layak. 2 Injil telah disampaikankepada kita dankepadamereka; tetapi
firman yang mereka dengar tidak menguntungkan mereka kerana tidak
berpadu dengan iman. 3Kita yang telah berimanmemangmasuk ke dalam
rehat itu, sebagaimana firman-Nya:

‘Maka Aku bersumpah dalam
kemurkaan-Ku,
“mereka tidak akanmasuk ke
dalam rehat-Ku,” ’

walaupun pekerjaan-Nya telah selesai sejak dunia diasaskan. 4Allah telah
berfirman demikian di suatu tempat tentang hari ketujuh: ‘Dan Allah
berehat pada hari ketujuh daripada segala pekerjaan-Nya.’; 5Kemudian di
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sini pula: ‘Mereka tidak akan masuk ke dalam rehat-Ku.’ 6Memandangkan
sebilangan manusia pasti masuk ke dalam rehat itu, dan mereka yang
terlebih dahulu mendengar Injil tidak masuk disebabkan mereka ingkar,
7 maka Dia menetapkan satu hari lain, dalam firman-Nya kepada Daud,
‘Hari ini,’ setelah sekian lama, iaitu:
‘Hari ini, jika kamumendengar suara-Nya,

jangan keraskan hatimu.’

8Andainya Yusak telah memberikan rehat kepada mereka, Dia tidak akan
berfirman kemudian tentang satu hari lain. 9 Oleh itu masih ada rehat-
Sabat untukumatAllah. 10Orangyang telahmasukkedalamrehat-Nya juga
telah berhenti daripada pekerjaannya, sebagaimana Allah telah berhenti
daripada pekerjaan-Nya. 11 Jadi, marilah kita berusaha untuk masuk ke
dalam rehat itu, supaya jangan ada yang gagal kerana mengikut contoh
mereka yang ingkar.

12 Firman Allah hidup dan berkuasa, lebih tajam daripada pedang dua
mata, menembusi ke garis pemisah nyawa dan roh, sendi dan sumsum,
serta mengenal antara fikiran dan niat di hati. 13 Tidak ada makhluk yang
terlindung daripada penglihatan-Nya. Segala-galanya terdedah dan ter-
buka kepada mata Allah; kepada-Nya nanti kita dipertanggungkan tentang
segala perlakuan kita.

Isa ImamBesar
14Memandangkan kita mempunyai Imam Besar yang agung yang telah

melalui syurga, iaitu Isa Putera Allah, marilah kita berpegang teguh kepada
pengakuan kita. 15 Kita tidaklah mempunyai Imam Besar yang tidak
dapat merasakan kelemahan kita. Sebaliknya dalam segala hal Dia telah
menghadapi godaan seperti yang kita hadapi, tetapi Dia tidak melakukan
dosa. 16 Oleh itu marilah kita tampil dengan berani ke hadapan takhta
kasih kurnia, supaya kita mendapat belas kasihan dan kasih kurnia untuk
menolong kita ketika kita memerlukannya.

5
1Setiap ImamBesar dari kalanganmanusia dilantik untukmewakili manu-
sia dalam hal-hal yang berkaitan dengan Allah, supaya dia dapat mem-
berikan persembahan dan korban untuk menghapuskan dosa. 2Dia dapat
merasakan belas kasih kepada mereka yang jahil dan sesat, kerana dia
sendiri menghadapi kelemahan diri. 3 Oleh itu dia dikehendaki membuat
persembahan bukan sahaja untuk menghapuskan dosa orang lain tetapi
juga dosanya sendiri.

4 Tiada sesiapapun mengambil kehormatan ini untuk dirinya, kecuali
yang dipanggil oleh Allah, seperti Harun. 5Demikian jugalah al-Masih, Dia
tidak memuliakan diri-Nya untuk menjadi Imam Besar, tetapi Allah telah
berfirman kepada-Nya:

‘Engkau Putera-Ku,
pada hari ini Akumenjadi Bapa-Mu.’

6Allah berfirman juga di suatu tempat lagi:

‘Engkaumenjadi imam untuk
selama-lamanya
menurut peraturanMelkisedek.’
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7 Ketika Isa hidup sebagai manusia, Dia telah berdoa dan merayu den-
gan ratap tangis kepada Allah yang berkuasa menyelamatkan-Nya dari-
pada kematian, dan Allah telah mendengar-Nya kerana kewarakan-
Nya. 8 Sungguhpun Dia Putera, namun Dia belajar taat melalui segala
penderitaan-Nya. 9 Setelah Dia dijadikan sempurna, Dia menjadi sumber
penyelamatan yang kekal bagi semua yangmematuhi-Nya. 10Dia dipanggil
Allahmenjadi Imam Besar menurut peraturanMelkisedek.

Amaran supaya janganmenjadi murtad
11 Tentang ini kami ada banyak untuk dikatakan, namun sukar hen-

dak diterangkan, kerana pendengaranmu sudah tumpul. 12 Sepatutnya
sekarang ini kamu sudah boleh mengajar, tetapi kamu masih perlu di-
ajar lagi tentang prinsip-prinsip asas firman Allah; seolah-olah kamu
masih perlu minum susu sahaja, belum bolehmenerimamakanan pepejal.
13 Orang yang hanya boleh minum susu itu tidak mahir dalam ajaran
tentang kebenaran, kerana dia masih bayi. 14 Makanan pepejal adalah
untuk orang yang sudah dewasa, iaitu mereka yang telah membiasakan
akalnyamembezakan baik dengan buruk.

6
1 Dengan demikian, marilah kita tinggalkan perbincangan asas ajaran
tentang al-Masih dan terus beralih kepada kesempurnaan. Usahlah kita
letakkan asas lagi, iaitu taubat daripada perbuatan yang sia-sia, dan be-
riman kepada Allah, 2 ajaran tentang pengimadan, meletakkan tangan,
kebangkitan daripada kematian, dan hukuman yang kekal. 3 Kita akan
melakukannya jika Allahmengizinkan.

4 Bagi orang yang pernah mengenal kebenaran, telah mengecap pembe-
rian dari syurga, telah menerima Roh Suci, 5 telah merasakan kebaikan fir-
manAllah dan kuasa zaman akan datang, 6 jikamereka berpaling, mustahil
untukmembawamereka bertaubat semula, keranamereka telahmenyalib
Putera Allah sekali lagi bagi diri mereka serta memalukan-Nya di mata
orang ramai.

7 Tanah yang menghirup air hujan yang sering menimpanya, lalu men-
geluarkan tanam-tanaman yang berguna bagi orang, adalah diberkati Al-
lah. 8 Sebaliknya, jika tanah itu mengeluarkan duri dan lalang, maka ia
disingkirkan serta hampir dilaknat, dan akhirnya dibakar.

Berdiri teguh dalam iman
9 Namun, saudara-saudara yang dikasihi, sungguhpun kami berkata

demikian, kami yakin bahawa perkara yang lebih baik akan berlaku
kepadamu, ya, perkara yang mengiringi penyelamatan. 10 Allah sentiasa
adil dan tidak akan melupakan kerja serta usaha kasih yang telah kamu
tunjukkan untuk nama-Nya, iaitu kamu telah dan sedang melayan orang
yang salih. 11Kami mahu setiap seorang daripada kamu menunjukkan ke-
sungguhan usaha yang sama untuk memberi sepenuh keyakinan terhadap
harapan kita hingga ke akhir. 12 Janganlah kamumenjadi lembap; teladani
mereka yangmewarisi janji itu melalui iman dan kesabaran.

13Apabila Allah berjanji kepada Ibrahim, Dia tidak mungkin bersumpah
dengan nama lain kerana tiada siapa lebih besar daripada-Nya, lalu Dia
bersumpah dengan nama-Nya sendiri. 14Allah berfirman: ‘Sesungguhnya
Aku akan memberkatimu dan memperbanyak keturunanmu.’ 15 Dengan
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demikian, setelah Ibrahimmenanggung kesusahan dengan sabar, dia men-
dapat janji itu.

16 Orang memang bersumpah dengan nama yang lebih besar daripada
dirinya, dan suatu sumpah sebagai pengesahan mengakhiri segala per-
tikaian. 17 Dengan demikian Allah, untuk menunjukkan kepada waris-
waris janji itu bahawakehendak-Nya tidakmungkin berubah, telahmenge-
sahkannya dengan sumpah. 18 Dengan adanya dua perkara yang tidak
mungkin berubah, sedangkan Allah tidak mungkin berdusta, maka hati
kita tetap. Kita telah lari mencari tempat berlindung untuk berpegang
kepada harapan yang dihulurkan kepada kita. 19Kita mempunyai harapan
ini sebagai sauh kepada jiwa kita, tetap dan teguh, dan masuk sampai
ke balik tirai. 20 Di situ perintis jalan telah masuk untuk kita, iaitu Isa,
yang telahmenjadi ImamBesar untuk selama-lamanyamenurut peraturan
Melkisedek.

7
ImamMelkisedek

1 Melkisedek ini raja Salem, Imam Allah Yang Maha Tinggi. Dia telah
bertemu dengan Ibrahim yang dalam perjalanan pulang setelah me-
newaskan raja-raja, lalu dia memberkati Ibrahim. 2 Kepadanya juga
Ibrahim menyerahkan sepersepuluh daripada segala yang dibawanya.
Melkisedek mula-mula diterjemahkan sebagai ‘raja kebenaran’; kemudian
dia dipanggil juga sebagai ‘raja Salem’, bermakna ‘raja kesejahteraan’. 3Dia
tidak mempunyai ibu bapa, tidak bersalasilah, tiada tarikh permulaan
atau penghabisan hayatnya, tetapi seperti Putera Allah, dia terus-menerus
menjadi Imam.

4 Sekarang fikirkanlah betapa besarnya orang itu, hinggakan moyang
kita Ibrahim menyerahkan kepadanya sepersepuluh daripada rampasan
perangnya. 5Keturunan Lewi yang menerima jawatan imam dikehendaki
memungut sepersepuluh hasil daripada kaum itu menurut hukum Taurat,
iaitu daripada saudara-saudara mereka, walaupun dari benih Ibrahim.
6 Tetapi seorang yang bukan daripada keturunan mereka telah mener-
ima bayaran sepersepuluh hasil daripada Ibrahim dan telah memberkati
Ibrahim, penerima janji-janji Allah. 7 Tidak boleh dinafikan bahawa orang
yang lebih rendah kedudukannya diberkati oleh orang yang lebih tinggi.
8 Di sini manusia biasa yang akan mati menerima bayaran sepersepu-
luh hasil, tetapi di sana dia menerimanya, yang telah disaksikan hidup
berterusan. 9 Lewi yang menerima bayaran sepersepuluh hasil pun boleh
dikatakanmembayarnya melalui Ibrahim, 10kerana dia masih dalam sulbi
moyangnya apabila Melkisedek berjumpa dengannya.

Isa al-Masih sama seperti Melkisedek
11 Oleh itu, kalaulah kesempurnaan didapati daripada keimaman Lewi

(kerana di bawahnya orang menerima hukum Taurat), mengapakah perlu
bangkitnya seorang imam lagi menurut peraturan Melkisedek, yang tidak
dipanggil menurut peraturan Harun? 12 Dengan berubahnya keimaman,
semestinya berubahlah hukumTaurat. 13Dia yang disebut berkaitan segala
ini datang dari suku lain, yang belum pernah menghasilkan imam untuk
bertugasdi tempatpersembahan. 14 Jelasbahawa Junjungankitaketurunan
Yahuda, tetapi tentang suku ini Musa tidak pernah mengatakan sesuatu
berkaitan imam-imam. 15 Jauh lebih jelas lagi jika, seperti Melkisedek,
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bangkit seorang imam lagi, 16 yang datang bukan menurut perintah berke-
naan hal jasmani, tetapi menurut kuasa hidup yang tidak berkesudahan.
17Tentang Dia, telah disaksikan:

‘Engkaumenjadi imam untuk
selama-lamanya
menurut peraturanMelkisedek.’

18 Perintah dahulu telah terbatal disebabkan lemah dan tidak berguna,
19 kerana hukum Taurat tidak menyempurnakan apa-apapun. Di samping
itu, telah dibawamasuk harapan yang lebih baik, yangmembawa kita lebih
dekat kepada Allah.

20 Dan semua ini tidaklah dilakukan tanpa sumpah. 21 Imam-imam
lain telah diangkat tanpa sumpah, tetapi Isa al-Masih telah menjadi imam
dengan sumpah daripada Allah yang berfirman kepada-Nya:

‘Tuhan telah bersumpah
dan tidak akanmengubah ketetapan:

“Engkaumenjadi imam selama-lamanya.” ’

22Dengan demikian Isa menjadi jaminan yang lebih kukuh bagi perjanjian
yang lebih baik.

23 Ramai yang telah menjadi imam itu, kerana kematian menghalang
mereka daripada berterusan dalam jawatan. 24 Tetapi Isa, kerana Dia
berterusan selama-lamanya, mempunyai keimaman yang tidak mungkin
berubah. 25 Oleh itu Dia dapat menyelamatkan sepenuhnya mereka yang
datang kepada Allahmelalui-Nya, kerana Dia hidup selama-lamanya untuk
berdoa syafaat bagi mereka.

26Demikianlah Imam Besar yang sesuai bagi kita. Dia suci, tidak bercela,
tidak tercemar, terasing daripada orang berdosa, dan telah dijadikan lebih
tinggi daripada isi syurga; 27 Imam Besar yang dahulu perlu mempersem-
bahkan korban setiap hari, mula-mula untuk menghapuskan dosa mereka
sendiri dan kemudian dosa orang lain. Tetapi Dia tidak perlu berbuat
demikian. Dia telahmelakukannya sekali untuk selama-lamanya ketikaDia
mempersembahkan diri-Nya. 28 Hukum melantik manusia biasa dengan
segala kelemahannya untuk menjadi Imam Besar. Tetapi firman dan
sumpah Allah, yang datang selepas hukum Taurat, melantik Putera yang
telah disempurnakan untuk selama-lamanya.

8
ImamBesar perjanjian baru

1 Pokok segala yang kami katakan: Kita mempunyai Imam Besar yang
duduk di sebelah kanan takhta Allah Yang Maha Mulia di syurga. 2 Dia
adalah Penjawat di tempat suci dan di khemah sejati, yang dibina oleh
Tuhan, bukan olehmanusia.

3 Setiap Imam Besar dilantik untuk membuat persembahan dan korban.
Oleh itu Imam Besar ini juga mesti ada sesuatu untuk dipersembahkan.
4SekiranyaDia di bumi, Dia tidaklahmenjadi imam, kerana ada imamyang
membuat persembahan menurut hukum Taurat. 5 Imam di dunia mem-
persembahkan salinandanbayang-bayangperkara di syurga. Demikianlah
arahankepadaMusa tatkaladiabersediauntukmembuatkhemah itu. Allah
berfirman, ‘Pastikan bahawa engkau membuat segalanya menurut contoh



Ibrani 8:6 342 Ibrani 9:4

yang ditunjukkan kepadamudi atas gunung itu.’ 6Tetapi sekarang Dia telah
mendapat jawatan yang lebih tinggi, kerana Dia juga menjadi Pengantara
bagi perjanjian yang lebih baik, yang diasaskan pada janji-janji yang lebih
baik.

7Andainya perjanjian pertama itu tidak bercela, tidaklah perlu diadakan
perjanjian lagi. 8 Tetapi Allah telah mendapati mereka bercela lalu berfir-
man:

‘Lihatlah, akan tiba harinya, firman Tuhan,
apabila Akumembuat perjanjian baru dengan kaum Israel
dan dengan kaum Yahuda –

9 tidak seperti perjanjian
yang telah Kubuat dengan nenek
moyangmereka

ketika Akumembimbing tanganmereka
untukmembawamereka keluar dari
tanahMesir,

keranamereka tidak terus-menerus
memegang janji-Ku,
lalu Aku berpaling daripadamereka;
demikian firman Tuhan.

10 Inilah perjanjian yang akan Kubuat
dengan kaum Israel
selepas zaman itu, Tuhan berfirman.

Aku akanmeletakkan hukum-Ku di dalam
fikiranmereka
danmenuliskannya di hati mereka;

Aku akanmenjadi Allah Tuhanmereka,
danmereka akanmenjadi umat-Ku.

11Tiada seorang pun daripadamereka
akanmengajar jirannya atau
saudaranya dengan berkata,
“Kenalilah Tuhan,”

kerana semuanya akanmengenal-Ku,
daripada yang terkecil kepada yang
terbesar antaramereka.

12Aku akan berbelas kasihan terhadap
kesalahanmereka;
dan dosa serta perbuatanmereka
yang ingkar tidak akan
Kuingati lagi.’

13Dengan menyebut ‘perjanjian baru,’ Tuhan telah menjadikan perjanjian
pertama dahulu tidak terpakai lagi. Sesuatu yang kian tidak terpakai dan
usang sudah sampai masanya untuk lenyap.

9
Ibadat di bumi dan di syurga

1 Perjanjian pertama itu mempunyai rukun-rukun ibadat dan tempat suci
di bumi. 2 Suatu khemah telah disediakan: di bahagian pertama terdapat
kaki pelita, meja dan persembahan roti; ini disebut Tempat Suci. 3Di balik
tirai kedua ialahbahagiankhemahyangdisebutTempatPalingSuci. 4Di situ
terdapat perasapan emas, peti perjanjian yang bersalut emas, bokor emas
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yang berisi manna, tongkat Harun yang bertunas, dan loh-loh perjanjian.
5Diatasnyakerubkemuliaanyangmenaungi tempatbelaskasihan. Perkara
ini tidak dapat diperkatakan satu persatu sekarang.

6 Setelah segala ini disediakan, imam-imam sentiasa masuk ke bahagian
pertamakhemah itudanmenyempurnakan ibadatnya. 7Tetapi kebahagian
kedua, Imam Besar masuk seorang diri setahun sekali sahaja, tidak boleh
tidak membawa darah, yang dipersembahkannya untuk dosa dirinya dan
untuk dosa orang lain yang dilakukan akibat kejahilan. 8 Roh Suci mem-
bayangkan bahawa jalan masuk ke Tempat Paling Suci tidak dinyatakan
selagi bahagian pertama khemahmasih tetap berdiri. 9 Ini melambangkan
zaman ini, ketika persembahan dan korban dipersembahkan tetapi tidak
menjadikan orang yang menjalankan ibadat itu sempurna dari segi hati
nurani. 10 Semua ini hanya soal makanan dan minuman, pelbagai upacara
pembasuhan iaitu peraturan-peraturan lahiriah yang dikenakan hingga
sampai masa pembaharuan.

Al-Masih Pengantaramanusia
11 Tetapi al-Masih datang sebagai Imam Besar bagi perkara-perkara baik

yang akan datang, dengan khemah yang lebih besar dan lebih sempurna,
yang bukan buatan manusia, bukan sebahagian daripada kejadian alam.
12 Bukan dengan darah kambing atau anak lembu, tetapi dengan darah-
Nya sendiri, Dia masuk ke dalam Tempat Paling Suci, sekali untuk selama-
lamanya, kerana Dia mendapatkan penebusan yang kekal. 13 Jika darah
lembu jantan dan kambing serta abu lembu betina muda yang direnjiskan
ke atas orang bernajis dapat menyucikan badannya, 14 lebih-lebih lagilah
darah al-Masih, yangmelalui Roh kekalmempersembahkan diri-Nya tanpa
cela kepada Allah, menyucikan hati nuranimu daripada perbuatan yang
mati supaya kamu dapat beribadat kepada Allah yang hidup.

15 Itulah sebabnya Dia menjadi Pengantara bagi perjanjian baru, melalui
kematian, untuk menebus kesalahan di bawah perjanjian pertama, supaya
mereka yang dipanggil dapat menerima janji warisan yang kekal.

16 Apabila ada wasiat, semestinya ada kematian pewasiat. 17 Wasiat
berkuatkuasa selepas kematian seseorang, kerana langsung tiada kuasanya
selagi pewasiat masih hidup. 18 Perjanjian pertama itupun tidaklah diten-
tukan tanpa darah. 19 Setelah Musa menyampaikan segala ajaran kepada
semua orang menurut hukum Taurat, dia mengambil darah anak lembu
dan kambing, dengan air, bulu domba berwarna merah dan zufa, lalu
merenjiskan ke atas kitab serta semua orang, 20 sambil berkata: ‘Ini darah
bagiperjanjianyang telahdiperintahkanAllahkepadamu.’ 21Selepas itudia
merenjiskan juga darah ke atas khemah dan segala alat ibadat. 22Menurut
hukum Taurat hampir segala-galanya disucikan dengan darah, dan tanpa
darah tidak ada pengampunan.

23 Salinan segala yang terdapat di syurga perlu disucikan dengan ini,
tetapi segala yang di syurga itu sendiri memerlukan korban yang lebihmu-
lia. 24Al-Masih tidaklah masuk ke tempat suci yang dibuat dengan tangan
manusia, iaitu salinan tempat suci sejati. Dia telah masuk ke syurga itu
sendiri, ke hadirat Allah untuk kita. 25Dia tidak perlu mempersembahkan
diri-Nya berkali-kali, sebagaimana Imam Besar masuk ke Tempat Paling
Suci setiap tahun dengan membawa darah makhluk lain. 26 Andainya
demikian, terpaksalah Dia menderita berkali-kali sejak permulaan dunia.
Dia tampil sekali sahaja, sewaktu akhir zaman ini, untuk menghapuskan
dosa denganmengorbankan diri-Nya. 27 Sebagaimanamanusia ditentukan
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mati sekali, dan selepas itu dihakimkan, 28 begitulah al-Masih telah dikor-
bankansekali untukdosa semuamanusia. Kepadamerekayangmenunggu-
Nya dengan penuh pengharapan, Dia akan datang bagi kali kedua, bukan
untukmenanggung dosa tetapi untukmenyelamatkanmereka.

10
Korban al-Masih yang sempurna

1 Hukum hanya bayang-bayang perkara baik yang akan datang, bukan
hakikat perkara itu sendiri. Dengan demikian hukum itu sekali-kali tidak
akan dapat menyempurnakan orang yang mempersembahkan korban-
korban yang demikian itu tahun demi tahun. 2 Andainya dapat, tidakkah
persembahan itu dihentikan? Sekiranya orang yang beribadat itu telah
disucikan,mereka tidaklahmerasa dirimereka berdosa lagi. 3Tetapi segala
korban itu mengingatkan tentang adanya dosa setiap tahun. 4 Tidaklah
mungkin darah lembu jantan dan kambing dapat menghapuskan dosa.

5Oleh itu, apabila al-Masih datang ke dunia, Dia berkata:

‘Korban dan persembahan tidak Kauingini,
tetapi Engkau telahmenyediakan
tubuh bagi-Ku.

6Persembahan dan korban bakaran penghapus dosa tidak Kauredai.
7Kemudian Aku berkata, “Lihatlah,

Aku telah datang –
dalam naskhah kitab tersurat
tentang-Ku –
untukmelakukan kehendak-Mu,
Ya Allah.” ’

8Mula-mula Dia berkata, ‘Korban dan persembahan bakaran, dan persem-
bahanuntukmenebusdosa, tidakKauingini dan tidakKauredai,’ (iaituyang
dipersembahkanmenurut Hukum). 9KemudianDia berkata, ‘Lihatlah, Aku
telah datang untukmelakukan kehendak-Mu, Ya Allah.’ Diamenyingkirkan
yang pertama untuk mengasaskan yang kedua. 10Dengan kehendak Allah
itu kita telah disucikanmelalui persembahan tubuh Isa al-Masih, sekali un-
tuk selama-lamanya. 11 Setiap imam berdiri dan beribadat setiap hari serta
mempersembahkan berkali-kali korban yang serupa, yang sampai bila-bila
pun tidak akan dapat menghapuskan dosa. 12 Tetapi Imam ini, setelah
Diamempersembahkan satu korbanuntukmenebus dosa selama-lamanya,
duduk di sebelah kanan Allah. 13Dari saat itu Dia menanti hingga musuh-
musuh-Nya dijadikan alas kaki-Nya. 14Dengan satu persembahan Dia telah
menyempurnakan untuk selama-lamanya semua orang yang disucikan.

15 Roh Suci juga memberi kesaksian kepada kita; kerana setelah Dia
berfirman,
16 ‘Inilah perjanjian yang akan Kubuat

denganmereka selepas zaman itu,
Tuhan berfirman:

Aku akanmeletakkan hukum-Ku
di hati mereka
danmenuliskannya di dalam
fikiranmereka.’
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17Diamenambah,

‘Dosa dan perbuatanmereka yang ingkar
tidak akan Kuingati lagi.’

18 Setelah ada pengampunan, tidaklah ada lagi persembahan untuk
menebus dosa.

Bertekun selalu
19 Oleh itu, saudara-saudara, kita telah mempunyai keberanian untuk

masuk ke Tempat Paling Suci melalui darah Isa, 20melalui jalan yang baru
danhidup, yang dibukakan-Nyauntuk kita,menerusi tirai, iaitu tubuh-Nya.
21 Kita mempunyai Imam Besar di atas isi rumah Allah. 22 Maka marilah
kita hampir dengan hati yang tulus dan iman yang teguh sepenuhnya. Hati
kita telah direnjis sehingga suci daripada kejahatan dan tubuh kita telah
dibasuh dengan air yang bersih. 23Marilah kita berpegang teguh kepada
pengakuanharapankita tanpaberganjak, keranaDia yangberjanji sentiasa
setia. 24Marilah kita saling perhatikan satu sama lain untuk menimbulkan
kasih dan perbuatan yang baik. 25 Jangan berhenti daripada berhimpun,
seperti yang dilakukan oleh setengah-setengah orang. Nasihatilah sesama
sendiri, terutamanya setelah kamu sedar Hari Tuhan itu kian hampir.

26 Jika kita sengaja melakukan dosa setelah kita mengenal kebenaran,
tiada lagi korban untuk menebus dosa. 27 Yang ada hanyalah ketakutan
menanti hukuman, dan api kemurkaan yang akan memusnahkan semua
yang ingkar. 28 Sesiapa yang menolak hukum Musa mati tanpa belas kasi-
han atas kesaksian dua atau tiga orang saksi. 29 Pada hematmu, betapakah
lebih dahsyatnya hukuman yang dianggap setimpal bagi orang yang telah
melanyakPuteraAllahdibawahkakinya,memandangringankepadadarah
perjanjian yang telah menyucikannya, dan menghina Roh kasih kurnia?
30KitamengenalDia yangberfirman, ‘Pembalasanadalahhak-Ku, Akuakan
membalas, demikian firman Tuhan.’ Dan juga, ‘Tuhan akan menghakimi
umat-Nya.’ 31 Sungguh dahsyatnya jatuh ke tangan Allah yang hidup.

32 Tetapi ingatlah masa silam, ketika kamu diberi cahaya kebenaran, ke-
mudian kamu dengan ketetapan yang gigihmenanggung penderitaan yang
hebat; 33 sebahagiannya apabila kamu sendiri diaibkan di khalayak ramai
dengan celaan serta seksaan, dan sebahagiannya apabila kamu menjadi
teman mereka yang diperlakukan demikian. 34 Kamu telah merasakan
belas kasih terhadap mereka yang terpenjara. Kamu telah menerima
dengan sukacita apabila hartamu dirampas, kerana kamu tahu bahawa
kamumempunyai milik yang lebih baik dan kekal di syurga.

35Oleh itu janganlah buangkan keyakinanmu, yang akan diberi ganjaran
besar. 36 Kamu perlu tabah menderita. Dengan demikian, setelah kamu
melakukan kehendak Allah, kamu dapat menerima janji itu:
37 ‘Seketika sahaja lagi, Dia yang akan datang itu akan sampai

tanpa berlengah-lengah.
38 Sekarang orang yang benar akan hidup dengan iman;
Tetapi jika sesiapa undur,

jiwa-Ku tidakmeredainya.’

39 Tetapi kita bukanlah antara mereka yang undur ke arah kebinasaan,
tetapi antaramereka yang beriman dan diselamatkan.
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11
Berasaskan iman

1 Imanadalahkepastianakanperkara-perkarayangdiharapkan, keyakinan
akan perkara-perkara yang tidak dilihat. 2Melaluinya nenek moyang kita
telah dipuji.

3 Melalui iman kita mengerti bahawa seluruh alam dibentuk dengan
firman Allah. Nyatalah bahawa segala yang dilihat sekarang tidak dicipta
daripada benda yang dapat dilihat.

4Melalui imanHabil telahmempersembahkan kepadaAllah korban yang
lebih baik daripada yangdipersembahkanolehKabil. Dengandemikiandia
mendapat kesaksian bahawa dia seorang yang warak; Allah memberikan
kesaksian tentang persembahannya. Oleh itu setelah Habil mati pun, dia
masih berkata-kata.

5 Melalui iman Henokh (juga disebut Idris) dipindahkan supaya dia
tidak mengalami kematian, ‘dan tidak dapat dijumpai kerana Allah telah
memindahkannya’; kerana sebelum dia dipindahkan, dia telah menerima
kesaksian, bahawa dia mendapat keredaan Allah. 6 Tetapi tanpa iman,
mustahil didapati keredaan-Nya. Sesiapa yang datang kepada Allah mesti-
lah beriman bahawa Allah wujud dan Dia memberikan ganjaran kepada
mereka yang berusaha untukmencari-Nya.

7Melalui iman, Nuh yang diberi amaran tentang perkara-perkara yang
belum dilihat telah bertindak dengan rasa takut akan Allah. Nuh telah
menyediakan bahtera untuk menyelamatkan seisi rumahnya. Dengan
demikiandia telahmempersalahkandunia danmewarisi kebenaranmenu-
rut iman.

8Melalui iman Ibrahim taat apabila disuruh pergi ke tempat yang kemu-
dianditerimanya sebagaiwarisannya. Diapergi tanpamengetahui kemana
dia pergi. 9 Melalui iman dia tinggal di tanah yang dijanjikan itu seperti
di negara asing. Dia tinggal di khemah-khemah dengan Ishak dan Yakub,
yang bersamanya menjadi waris janji itu; 10 kerana dia menanti kota yang
berasas, yang dibina dan dicipta oleh Allah.

11Melalui iman Sarah juga mendapat kekuatan untuk mengandungkan
benih lalumelahirkan anak padahal usianya sudah lanjut; kerana dia yakin
bahawa Dia yang berjanji itu setia. 12Oleh itu daripada seorang lelaki yang
dianggap hampir dengan maut, telah lahir keturunan sebanyak bintang-
bintang di langit, tidak terkira bilangannya seperti butir-butir pasir di
pantai.

13 Semua mereka ini telah mati dalam iman. Mereka belum menerima
janji itu. Akan tetapi setelah melihatnya pada masa yang akan datang
mereka yakin terhadapnya, danmengakuimereka orang asing danmusafir
di muka bumi ini. 14Mereka yang berkata demikian menyatakan terang-
terang bahawa mereka sedang mencari tempat untuk dijadikan tanah air
mereka. 15Sesungguhnya, kalaulahmereka teringat akannegara yang telah
mereka tinggalkan dahulu,mereka akanmendapat peluang untuk kembali.
16 Tetapi kini mereka inginkan tempat yang lebih baik, iaitu di syurga.
Oleh itu Allah tidak malu disebut sebagai Allah Tuhan mereka; Dia telah
menyediakan sebuah kota untukmereka.

17Melalui iman Ibrahim, apabila diuji, menyerahkan Ishak sebagai kor-
ban; dia yang menerima janji-janji itu mempersembahkan anak lelakinya
yang tunggal. 18 Tentang anak itu telah disebutkan, ‘Dalam Ishak, benih
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keturunanmu akan dipanggil.’ 19Allah berkuasa membangkitkannya dari-
pada kematian; dan secara perlambangan dia telah menerimanya semula
daripada kematian.

20 Melalui iman, Ishak telah memberkati Yakub dan Esau berkenaan
perkara-perkara yang akan datang.

21 Melalui iman, Yakub ketika akan mati telah memberkati setiap
orang anak lelaki Yusuf lalu menyembah sambil bersandar kepada kepala
tongkatnya.

22 Melalui iman Yusuf, apabila hampir sampai ajalnya, telah menyebut
pemergian kaum Israel dan berpesan tentang tulang-tulangnya.

23Melalui imanMusa telah disembunyikan oleh ibu bapanya selama tiga
bulan sejak lahirnya, keranamerekamelihat bahawadia seorang bayi yang
berparas istimewa danmereka tidak takut akan perintah raja.

24 Melalui iman Musa, setelah besar, tidak mahu disebut anak kepada
puteri Firaun. 25 Dia memilih untuk menanggung kesusahan bersama
umat Allah daripada menikmati nikmat sementara melakukan dosa.
26 Baginya celaan yang ditanggung al-Masih lebih berharga daripada selu-
ruh kekayaan Mesir; kerana dia berharap mendapat ganjaran. 27Melalui
iman dia meninggalkan Mesir, tanpa takut akan kemurkaan raja; kerana
hatinya teguh seolah-olah dia melihat Allah yang tidak mungkin dilihat.
28 Melalui iman dia mengadakan perayaan Paska dan perenjisan darah,
supaya pembunuh anak-anak sulung tidak menyentuh anak-anak sulung
Israel.

29Melalui iman mereka menyeberangi Laut Merah seolah-olah berjalan
di darat, sedangkan orangMesir yang cuba berbuat demikianmati lemas.

30Melalui iman tembok Yerikho telah roboh setelah dikepung tujuh hari.
31 Melalui iman wanita pelacur yang bernama Rahab tidak musnah

bersama orang yang tidak beriman, setelah dia menyambut para perisik
dalam sejahtera.

32Apa lagi yangharuskukatakan? Akukesuntukanwaktuuntukbercerita
tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel dan nabi-nabi, 33 yang
melalui iman telah menaklukkan kerajaan, menegakkan keadilan, men-
dapatkan janji, menutup mulut singa, 34 memadamkan api yang ganas,
terselamat daripadamatapedang,menjadi berani dalampeperangan,men-
gusir tentera-tentera asing. 35 Ada wanita yang mendapat kembali ahli
keluarganya yang telah mati dan dihidupkan semula. Ada orang yang
diseksa tetapi tidak mahu diselamatkan kerana mereka ingin mendapat
kebangkitan yang lebih baik. 36 Setengah-setengahnya pula menghadapi
dugaan dengan diejek, dipukul, dirantai dan dipenjarakan. 37 Mereka
direjam dengan batu, digergaji putus dua; mereka digoda, dan dibunuh
dengan pedang. Mereka merayau-rayau berpakaian kulit kambing dalam
keadaan papa, menderita, terseksa – 38 dunia tidak layak menampung
mereka. Mereka merayau-rayau di gurun dan gunung-ganang, di gua-gua
serta lubang-lubang di tanah.

39Semuamereka ini, sungguhpunmendapat kesaksian yang baikmelalui
iman, tidak menerima janji itu. 40 Allah telah menyediakan sesuatu yang
lebih baik untuk kita, supayamereka tidak disempurnakan tanpa kita.

12
Teguh dalam iman
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1 Oleh itu kita juga, yang dikelilingi dengan sebegitu ramainya saksi, hen-
daklah menjauhi beban dan dosa yang amat mudah menjerat kita, dan
berlari dengan gigih dalam perlumbaan yang ditentukan bagi kita. 2 Kita
harus meneladani Isa, yang mewujudkan dan menyempurnakan iman
kita. Untuk kebahagiaan yang ditentukan bagi-Nya, Dia telah menanggung
seksa salib, tanpamenghiraukan pengaiban itu, dan sekarang Dia duduk di
sebelahkanan takhtaAllah. 3FikirkanlahDia yang tabahmenderita apabila
orang berdosa memusuhi-Nya, supaya kamu tidak berasa bosan dan tawar
hati.

4Dalam perjuangan melawan dosa, kamu belum lagi bertahan sehingga
tumpah darahmu. 5 Kamu telah melupakan nasihat yang disampaikan
kepadamu seperti kepada anak-anak sendiri:

‘Anakku, jangan pandang ringan
pengajaran Tuhan,
dan jangan tawar hati apabila
Dia menegurmu,

6Kerana Tuhanmengajari orang yang dikasihi-Nya,
Danmenghukum sesiapa yang
diterima-Nya sebagai anak.’

7 Jikakamutahandiajari, Allahmemperlakukankamusebagai anak; kerana
anak manakah yang tidak diajari oleh bapanya? 8 Tetapi jika kamu tidak
diajari, sedangkan orang lain menerima pengajaran, maka kamu adalah
anak haram dan bukanlah anak yang sah. 9 Tambahan pula, kita mem-
punyai bapa di dunia yang mengajari kita dan kita menghormati mereka.
Tidakkah sepatutnya kita lebih rela lagi tunduk kepada Bapa segala roh
untuk hidup? 10Bapa kita di duniamengajari kita beberapawaktumenurut
apa yang terasa baik bagi mereka. Tetapi Tuhanmengajari kita untukmen-
guntungkan kita, supaya kita mendapat sebahagian kesucian-Nya. 11Tiada
pengajaran yang menggembirakan ketika dilaksanakan; semuanya terasa
teruk. Tetapi kemudiannya pengajaran itu menghasilkan kebenaran yang
mendatangkan rasa aman kepadamereka yang telah dididik dengannya.

12Oleh itu, kuatkanlah tangan yang lesu dan lutut yang lemah, 13 serta bu-
atkan lorongyang lurusbagikakimu, supayayang tempang tidak terpelecok
tetapi sembuh.

Amaran terhadapmereka yangmenolak Tuhan
14 Berusahalah mendapatkan perdamaian dengan semua orang, serta

kesucian; tanpanya tiada sesiapapun dapat melihat Tuhan. 15 Awaslah,
jangan sampai ada sesiapapun yang tidak mendapat kasih kurnia Allah.
Jangan biarkan kepahitan menimbulkan kekacauan, sehingga ramai yang
tercemar. 16 Janganlahadadi antaramupenzinaataupencintadunia seperti
Esau, yang menjualkan hak warisannya untuk sesuap makanan. 17 Kamu
ketahui bahawa kemudiannya, apabila dia hendakmewarisi berkat itu, dia
ditolak, kerana dia tidak mendapat ruang untuk bertaubat, walaupun dia
memohon berkat itu dengan air mata.

18 Kamu tidak pernah datang ke gunung yang dapat disentuh dan
menyala dengan api, ke dalam gelap-gelita serta ribut taufan, 19 dan bunyi
sangkakala bersama suara yang menuturkan kata-kata, sehingga sekalian
yang mendengarnya merayu supaya kata-kata itu tidak dilafazkan lagi
kepadamereka. 20Mereka tidak tahanmendengar apa yang diperintahkan:
‘Jika seekor binatang pun menyentuh gunung ini, ia mesti direjam dengan



Ibrani 12:21 349 Ibrani 13:9

batu atau ditembusi dengan anak panah.’ 21 Penglihatan itu begitu meng-
gerunkan sehinggaMusa berkata, ‘Aku amat ketakutan danmenggeletar.’

22Tetapi kamu telah datang keGunung Sion dan ke kota Allah yang hidup,
Baitulmaqdis yang di syurga, kepada para malaikat yang tidak terkira
banyaknya, 23 ke perhimpunan besar dan ke jemaah anak sulung yang
didaftarkan di syurga, kepada Allah Hakim ke atas sekaliannya, kepada
roh-roh orang benar yang telah disempurnakan, 24 kepada Isa, Pengantara
perjanjian baru, dan kepada darah renjisan yang menuturkan perkara-
perkara yang lebih baik daripada darah Habil.

Kerajaan yang tidak dapat diruntuhkan
25 Jangan sekali-kali kamu ingkar kepada Dia yang bersuara. Mereka

yang ingkar kepada Dia yang bersuara di bumi tidak dapat lari daripada
kebinasaan. Lebih-lebih lagi dengan kita, jika kita berpaling daripada Dia
yang bersuara dari syurga. 26 Dulu suara-Nya menggoncang bumi. Tetapi
sekarang Dia telah berjanji: ‘Sekali lagi Aku menggoncang bukan sahaja
bumi tetapi juga syurga.’ 27 ‘Sekali lagi’ ini bermaksud bahawa segala yang
digoncang, iaitu semua benda buatan akan dihapuskan manakala segala
yang tidak dapat digoncang akan tetap wujud.

28Oleh sebabkitamenerimasebuahkerajaanyang tidakdapatdigoncang,
biarlah kita mendapat kasih kurnia, kerana dengannya kita dapat men-
jalankan kehendak Allah secara yang diredai-Nya, dengan penuh hormat
dan takut akan Dia. 29Allah Tuhan kita adalah api yangmenghanguskan.

13
Nasihat akhir

1Pastikankasihpersaudaraanberpanjangan. 2 Jangan lupameraikanorang
asing, kerana dengan berbuat demikian ada orang yang telah meraikan
para malaikat tanpa mengetahuinya. 3 Ingatlah kepada orang yang ter-
penjara seolah-olah kamu terantai bersamamereka; kenanglah orang yang
dianiaya seolah-olah kamu juga dianiaya, kerana kamu danmereka adalah
satu.

4Hendaklah perkahwinan dianggap mulia oleh semua, dan tempat tidur
dijaga supaya tidak tercemar kerana Allah akan menghukum penzina baik
yangbujangmahupunyang sudahberkahwindanmengkhianati pasangan-
nya. 5 Jaga kelakuanmu supaya jangan mengejar kebendaan; kamu harus
merasa cukup dengan apa yang ada padamu. Dia Sendiri telah berjanji:

‘Aku tidak sekali-kali akanmeninggalkanmu
Aku tidak sekali-kali akan
membiarkanmu.’

6Oleh itu kita boleh berkata dengan bersemangat:

‘Tuhan Penolongku; Aku tidak akan takut.
Apa yang dapat dilakukanmanusia
kepadaku?’

7 Ingatlah mereka yang menjadi ketuamu yang telah menyampaikan
firman Allah kepadamu. Teladani iman mereka, perhatikan hasil jalan
hidup mereka. 8 Isa al-Masih tetap sama kelmarin, hari ini dan selama-
lamanya.

9 Jangan terikut-ikut pelbagai ajaran yang berlainan daripada ajaran
yang benar. Tetapkan hati dengan kasih kurnia Allah, bukan dengan
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makananyang tidakmenguntungkanmerekayangasyikdengannya. 10Kita
mempunyai tempat persembahan dimana orang yangmenjalankan ibadat
khemah tidak berhakmakan sesuatu daripadanya.

11 Bangkai semua binatang, yang darahnya dibawa masuk ke tempat
suci oleh Imam Besar untuk menebus dosa, dibakar di luar perkhemahan.
12 Oleh itu Isa juga, untuk menyucikan umat manusia dengan darah-Nya
sendiri, menderita di luar pintu gerbang. 13Dengan demikian marilah kita
pergi mendapatkan-Nya, di luar perkhemahan, dan menanggung celaan
yang dideritai-Nya. 14Di sini kita tidak ada kota kekal, tetapi kita berusaha
mendapatkan kota yang akan datang.

Korban yang diredai Allah
15 Oleh itu melalui-Nya marilah kita terus-menerus mempersembahkan

korban iaitu pujian kepada Allah, sebagai buah-buahan hasil bibir kita,
sambil bersyukur kepadanama-Nya. 16Tetapi jangan lupaberbuat baik dan
berkongsi, kerana korban demikianlah yang diredai Allah.

17 Taati ketua-ketuamu, dan hendaklah kamu bersikap patuh, kerana
mereka mengawasi keselamatan rohanimu, sebagai orang yang diper-
tanggungjawabkan kelak atas perlakuanmu. Pastikanlah bahawa mereka
melakukannya dengan sukacita, bukan dengan dukacita kerana itu tidak
akanmembawa keuntungan kepadamu.

18 Doakanlah kami; kerana kami yakin hati nurani kami bersih, ingin
hidup bermaruah dalam segala hal. 19 Tetapi aku terutamanya mende-
sakmu berbuat demikian, supaya aku dikembalikan ke kalanganmu lebih
awal.

Doa berkat
20SemogaAllah Tuhan kesejahteraan yang telahmembangkitkan Junjun-

gan kita Isa daripada kematian, Gembala yangmulia itu, melalui darah per-
janjian kekal, 21melengkapkan kamu dalam setiap kerja kebajikan untuk
melakukan kehendak-Nya, mengusahakan dalam dirimu apa yang diredai-
Nya, melalui Isa al-Masih, bagi-Nya kemuliaan selama-lamanya. Amin.

22 Aku merayu kepadamu, saudara-saudara, dengarlah nasihatku ini
dengan sabar, kerana akumenulis ringkas sahaja kepadamu.

23Ketahuilah bahawa saudara kita Timotius telah dibebaskan. Aku akan
menemui kamu bersamanya jika dia datang segera.

24 Sampaikan salamku kepada semua ketuamu dan saudara seiman kita.
Saudara-saudara dari Itali berkirim salam kepadamu.

25 Semoga kasih kurnia Allahmenyertai kamu sekalian. Amin.
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Yakobus
1 Surat ini daripada Yakobus, hamba Allah dan hamba Junjungan Isa al-

Masih.
Kepada dua belas suku yang tersebar di serata dunia: Sambutlah salam

daripadaku.
Cubaan dan godaan

2 Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila
kamu menghadapi pelbagai cubaan, 3 kerana kamu tahu bahawa ujian
terhadap imanmu menghasilkan ketabahan. 4 Pastikan bahawa ketaba-
hanmu itu berterusan, sehingga kamu menjadi sempurna tanpa sebarang
kekurangan pun. 5 Sekiranya seseorang di antaramu kurang bijaksana,
dia haruslah berdoa kepada Allah supaya mengurniakan kebijaksanaan
kepadanya, kerana Allahmemberi denganmurah hati kepada semua orang
tanpamemandang kesalahanmereka. 6Akan tetapi, apabila diamemohon,
dia mesti beriman sepenuhnya. Dia tidak harus ragu-ragu, kerana orang
yang ragu-ragu itu umpama ombak laut yang terumbang-ambing ditiup
angin. 7 Orang seperti itu tidak boleh berharap untuk menerima apa-apa
daripada Tuhan; 8 pendiriannya tidak tetap dan dia sentiasa teragak-agak
melakukan sesuatu;

9 Saudara yang hidup dalam keadaan sederhana patut bermegah dengan
kedudukannya yang tinggi. 10Orang yang kaya pula patut bermegah den-
gan kedudukannya yang rendah, kerana dia boleh lenyap laksana bunga
rumput. 11Sewaktumataharimeninggi, sinarnyayangpanasmenyebabkan
bunga itu layu dan gugur lalu musnah keindahannya. Begitulah halnya
dengan orang kaya yang akan lenyap ketikamengurus perniagaannya.

12 Diberkatilah orang yang tabah menghadapi cubaan. Apabila mereka
berjayamenangani cubaan itu,merekaakanmendapatmahkotakehidupan
yang telah dijanjikan Allah kepada orang yangmengasihi-Nya.

13 Sekiranya seseorang tergoda ketika menghadapi cubaan demikian,
tidaklah wajar dia berkata, ‘Godaan ini datang daripada Allah.’ Allah
tidak dapat digoda oleh kejahatan dan Allah tidak menggoda sesiapa.
14 Seseorang tergoda kerana terjerat oleh nafsu jahatnya sendiri. 15Apabila
dia menurutkan nafsu jahatnya itu, wujudlah dosa; dan dosa yang matang
akanmembawa kepada kematian.

16 Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah terpedaya. 17 Segala pem-
berian yang baik dan sempurna diturunkan dari syurga oleh Bapa, sumber
segala cahaya. Dia tidakberubahdan tidak seperti bayanganyangberubah-
ubah bentuknya. 18 Dengan kehendak-Nya Dia mencipta kita melalui
firman-Nya yang benar. Dengan demikian kita menjadi yang sulung antara
semuamakhluk-Nya.

Pendengar dan pelaku
19 Saudara-saudara yang kukasihi, sebagaimana kamu tahu, seseorang

haruslah cepat mendengar, lambat bercakap, dan lambat menjadi marah.
20 Orang yang marah tidak dapat melakukan perbuatan yang benar dan
diredai Allah. 21Oleh itu, kikislah segala tabiat buruk dan kelakuan jahat.
Kemudian terimalahfirmanyangdisemaikan-Nyakedalamhatimudengan
rendah hati, kerana firman itu dapat menyelamatkanmu.
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22Namun, jangan tipudirimudenganhanyamendengarfirman; lakukan-
lah firman itu. 23 Seseorang yang mendengar firman tetapi tidak
melakukannya adalah ibarat orang yang berdiri di hadapan cermin,
24meneliti dirinya, kemudian pergi dari situ dan terus lupa akan rupanya.
25Namun, orang yang meneliti hukum yang sempurna, iaitu hukum yang
dapat membebaskan manusia, dan melakukannya, akan diberkati dalam
segala tindakannya, keranadia tidakhanyamendengar lalumelupakannya.

26 Jika seseorang menganggap dirinya taat beribadat tetapi tidak
mengekang lidahnya, maka ibadatnya sia-sia dan dia menipu diri sendiri.
27 Allah Bapa berfirman bahawa ibadat yang murni dan tulen ialah:
menolong anak yatim piatu dan balu yang menanggung kesusahan, serta
menjaga diri daripada dicemari kejahatan dunia.

2
Pilih kasih dilarang

1Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Junjungan kita
Isaal-Masihyangmulia itu, janganlahamalkansikappilihkasih. 2Andaikan
dua orang datang ke tempat pertemuanmu, yang seorang kaya, berpakaian
indah, bercincin emas; yang seorang lagimiskin, berpakaianburuk. 3Kamu
menyambut orang kaya itu dengan hormat sambil berkata, ‘Silakan duduk
di tempat terbaik ini.’ Sebaliknya, kepada orang miskin itu kamu berkata,
‘Berdiri di sana’atau ‘Dudukdi atas lantai dekat kakiku.’ 4Dengandemikian,
kamumembeza-bezakan orang danmenjadi hakim yang berfikiran jahat.

5Ketahuilah, saudara-saudara yang kukasihi, Allah telah memilih orang
miskin di dunia ini menjadi orang yang kaya dalam iman. Mereka akan
menikmati kerajaan Allah sebagaimana telah dijanjikan-Nya kepada orang
yang mengasihi-Nya. 6 Kamu menghina orang miskin, sedangkan orang
kayalah yang menindasmu, menyeretmu ke mahkamah, 7 dan menghina
namamulia yang kamu terima daripada Tuhan.

8Kamumelakukan apa yang benar jika kamumematuhi hukumkerajaan
Allah yang tersurat di dalam Kitab Suci, ‘Kasihilah sesama manusia seba-
gaimana kamu mengasihi dirimu sendiri.’ 9 Sebaliknya, jika kamu mem-
perlakukan orang berasaskan keadaan lahir, kamu berdosa, dan menurut
hukum, kamumelanggar hukum. 10Melanggar satu perintah Taurat bererti
melanggar seluruh hukum, 11 kerana Allah yang berfirman, ‘Jangan berz-
ina,’ juga berfirman, ‘Jangan membunuh.’ Dengan demikian, walaupun
kamu tidak berzina, namun sekiranya kamumembunuh, maka kamu telah
melanggar hukum.

12 Dalam perkataan dan tindakanmu, ingatlah bahawa kamu akan di-
adili berdasarkan hukum-hukum yang membebaskan manusia. 13 Orang
yang tidak mengamalkan belas kasihan akan dihukum tanpa diberi belas
kasihan, tetapi mereka yang mengamalkan belas kasihan tidak akan takut
diadili.

Iman dan perbuatan
14 Saudara-saudaraku, apa gunanya seorang berkata, ‘Aku beriman,’ jika

dia tidakmembuktikan imannyamelalui perbuatannya? Iman sedemikian
tidak dapat menyelamatkannya. 15 Katakanlah seorang saudara lelaki
atau saudara perempuanmemerlukan pakaian dan kekuranganmakanan.
16 Apakah gunanya kamu berkata kepadanya, ‘Selamat jalan, pakailah
baju panas dan makanlah secukupnya,’ jika kamu tidak menghulurkan
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keperluan sehari-hari itu kepadanya? 17Demikian juga dengan iman, jika
tidak dinyatakanmelalui perbuatan, maka sia-sialah iman itu.

18Mungkin ada orang yang berkata, ‘Kamumempunyai iman; aku mem-
punyai perbuatan.’ Tunjukkan kepadaku seorang yang beriman tetapi
tidak mengamalkan perbuatan baik, maka dengan perbuatan baikku akan
kutunjukkan bahawa aku beriman. 19 Kamu beriman kepada Allah Yang
Esa. Bagus! Roh-roh iblis juga beriman demikian dan gementar ketakutan.

20 Alangkah tumpul fikiranmu, mengapakah kamu memerlukan bukti
bahawa iman tanpa perbuatan baik itu sia-sia sahaja? 21Apakah sebabnya
Allah meredai moyang kita Ibrahim? Allah meredainya kerana perbu-
atannya, iaitu mempersembahkan anaknya Ishak sebagai korban kepada
Allah. 22Tidak jelaskah kepadamubahawa Ibrahimmenunjukkan imannya
melalui perbuatannya? Dengan demikian, sempurnalah iman Ibrahim.
23Hal itu selaras dengan ayat di dalam Kitab Suci: ‘Ibrahim percaya kepada
Allah, maka hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran.’ Oleh
itu Ibrahim dipanggil sahabat Allah. 24 Nyatalah bahawa Allah meredai
seseorang itu kerana perbuatannya, bukan imannya semata-mata.

25Demikian juga dengan Rahab, wanita pelacur itu. Allahmeredai Rahab
kerana perbuatannya: Rahab menyambut pengintip-pengintip Israel dan
membantu mereka melarikan diri melalui jalan lain. 26 Tubuh tanpa roh,
tubuh yangmati. Begitu jugalah, iman tanpa perbuatan, iman yangmati.

3
Mengawal lidah

1Saudara-saudaraku, seharusnya hanya segelintir daripadamu berusaha
untuk menjadi guru. Kamu tahu bahawa kita yang menjadi guru akan di-
adili dengan lebih keras daripadaorang lain. 2Kita semua selalumelakukan
kesalahan. Sekiranya seseorang tidak pernah melakukan sebarang kesala-
hanmelalui tutur katanya, maka dia itu seorang yang sempurna. Dia dapat
menguasai seluruh dirinya.

3 Kita memasang kekang pada mulut kuda supaya kuda menurut
kemahuan kita. Dengan kekang, kita dapat mengendalikan kuda. 4 Begitu
juga dengan kapal, walaupun besar dan digerakkan oleh angin kencang,
tetapi kapal hanya dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil. Kapal
bergerak ke arah yang ditentukan oleh jurumudi. 5 Demikianlah dengan
lidah kita, walaupun kecil, namun dapat bermegah tentang hal-hal yang
besar. Betapa luasnya hutan yang dapat dibakar oleh api yang amat kecil.
6 Lidah laksana api. Lidah kita ibarat dunia yang dikuasai kejahatan dan
memenuhi seluruh diri kita dengan kejahatan. Lidah menghanguskan
hidup kita dengan api dari neraka.

7 Manusia dapat dan sudahpun menjinakkan makhluk lain – binatang
buas, burung, haiwanmenjalar, danbinatang-binatangdi laut. 8Akan tetapi
tiada sesiapapun dapat menjinakkan lidah manusia. Lidah itu jahat, tidak
dapat dikuasai, dan penuh dengan racun yangmembunuh.

9Kitamenggunakan lidah untukmemuji Tuhan dan Bapa kita, tetapi juga
untuk mengutuk sesama manusia yang telah dicipta menurut gambaran
Allah. 10Kata-kata berkat dan kata-kata kutukan lahir daripadamulut yang
sama. Ini tidak sepatutnya berlaku, saudara-saudaraku. 11 Dapatkah air
tawar dan airmasin dikeluarkan daripadamata air yang sama? 12Saudara-
saudaraku, pokok ara tidakmungkinmenghasilkan buah zaitun, manakala
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pokok anggur tidakmungkinmengeluarkan buah ara. Mata air yangmasin
tidakmungkinmemancarkan air tawar.

Kebijaksanaan dari syurga
13Adakah wujud di kalanganmu seorang yang bijak bestari? Sifat ini ter-

bukti melalui kelakuan baik dan kebajikan yang diamalkan dengan rendah
hati serta bijaksana. 14Akan tetapi, sekiranya kamu bersikap hasad dengki
dan mementingkan diri, janganlah bermegah dengan kebijaksanaan itu
atau menafikan yang benar. 15Kebijaksanaan demikian tidak berasal dari
syurga tetapidaridunia, tabiatmanusiayangberdosa, danroh iblis. 16Sikap
hasad dengki dan mementingkan diri akan menimbulkan kekacauan serta
pelbagai kejahatan.

17 Sebaliknya, apabila seseorang memiliki kebijaksanaan yang berasal
dari syurga, maka dia bersifat murni, mencintai kedamaian, lemah lembut
dan ramah-tamah. Dia juga bersikap belas kasihan serta mengamalkan
segala jenis perbuatan baik. Dia tidak bersikap berat sebelah dan tidak
munafik atau bertalam dua muka. 18 Kebenaran adalah hasil daripada
benih kedamaian yang disemaikan oleh orang yangmencintai kedamaian.

4
Tunduk kepada Allah

1 Apakah punca segala pergaduhan dan pertengkaran di kalanganmu?
Puncanya ialahkeinginanhawanafsuyangsentiasabergolakdalamdirimu.
2 Kamu berhasrat akan sesuatu tetapi tidak mendapatnya, maka kamu
ingin membunuh. Kamu ingin memiliki sesuatu tetapi tidak berjaya, lalu
kamu bertengkar dan bergaduh. Kamu tidak mendapat apa yang kamu
ingini kerana kamu tidak memohonnya daripada Allah. 3 Kalau kamu
memohonnya sekalipun, kamu tidakmendapatnya, kerana tujuanmu jahat.
Kamumemintanya untuk kesenangan diri sendiri.

4Kamu tidak setia. Tidakkah kamu tahubahawa sesiapa yang bersahabat
dengan dunia menjadi musuh Allah? Oleh itu, sesiapa yang mahu bersa-
habat dengan dunia menjadikan dirinya musuh Allah. 5 Atau kamu men-
ganggapKitabSucimengatakan tanpasebabbahawaRohyangditempatkan
di dalam diri kita oleh Allah amat mengingini kita. 6Walaupun demikian,
kasih kurnia yang dianugerahkan oleh Allah lebih kuat, maka tersurat di
dalam Kitab Suci:

‘Allahmenentang orang yang angkuh
tetapi menganugerahi orang yang
rendah hati.’

7 Oleh yang demikian, taatlah kepada Allah. Lawanlah Iblis, maka Iblis
akan lari daripadamu. 8 Dampingi Allah, Allah akan mendampingimu.
Basuh bersih tanganmu, wahai kamu yang berdosa. Sucikan hatimu,
wahai kamu yang munafik. 9 Menyesallah, menangis dan merataplah
kamu. Biar ketawamumenjadi tangisan, kerianganmumenjadi kesedihan.
10Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, maka Dia akanmeninggikanmu.

11 Saudara-saudaraku, janganlah fitnah-memfitnah. Sesiapa yang mem-
fitnah atau menghakimi saudara seimannya, maka dia memfitnah atau
menghakimi hukum. Jika dia menghakimi hukum, maka dia tidak lagi
mematuhi hukum. 12 Hanya ada seorang Pemberi hukum dan Hakim.
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Hanya Dia yang dapat menyelamatkan atau membinasakan seseorang.
Siapakah kamumaka inginmenghakimi sesamamanusia?

Janganmemegahkan hari esok
13 Sekarang, dengarlah nasihatku, wahai kamu yang berkata, ‘Hari ini

atau esok kami akan bertolak ke sebuah negeri dan tinggal di situ selama
setahun untuk berniaga dan mencari wang.’ 14 Tetapi kamu tidak tahu
apa yang akan terjadi dengan kehidupan esok. Kamu umpama wap, yang
kelihatan sejurus lantas lenyap. 15 Sepatutnya kamu berkata demikian,
‘Kalau diizinkan Tuhan, kami akan terus hidup dan melakukan sekian-
sekian.’ 16 Sebaliknya kamu angkuh dan bercakap besar. Bercakap besar
demikian itu adalah salah. 17 Apabila seseorang tidak melakukan sesuatu
yang baik dan sepatutnya dilakukan, maka orang itu berdosa.

5
Amaran kepada orang kaya

1 Dengarlah nasihatku, wahai orang kaya. Menangis dan merataplah,
kerana kesusahan akan menimpamu. 2Kekayaanmu akan reput dan paka-
ianmu dimakan gegat. 3 Emas perakmu akan berkarat, karatnya akan
menjadi saksi menuduhmu dan akan menghanguskan tubuhmu seperti
api. Kamu telah mengumpulkan harta pada akhir zaman ini. 4 Kamu
tidak membayar upah orang yang bekerja di ladangmu. Dengarlah rin-
tihan mereka! Orang yang menuai hasil ladangmu berseru minta dibela
nasibnya dan suara mereka telah sampai ke telinga Tuhan Maha Kuasa.
5 Hidupmu di dunia ini senang-lenang dalam kemewahan melimpah-
limpah. Kamu bagaikan menggemukkan diri untuk hari penyembelihan.
6 Kamu menghukum dan membunuh orang yang tidak bersalah, dan
mereka tidakmelawanmu.

Tabahmenanggung kesengsaraan
7 Saudara-saudaraku, bersabarlah menanti kedatangan Tuhan. Lihatlah

betapa sabarnya seorang peladang menunggu tanahnya mengeluarkan
hasil yang bernilai. Dengan sabar dia menanti hujan musim luruh dan
hujan musim bunga. 8Demikian jugalah kamu harus bersabar. Tabahkan
hatimu, kerana hari kedatangan Tuhan sudah hampir tiba. 9 Saudara-
saudaraku, janganlah bersungut-sungut, supaya kamu tidak dihukum.
Hakim kian dekat dan akan segera sampai.

10 Saudara-saudaraku, ingatlah nabi-nabi yang bersabda dengan nama
Tuhan. Teladanilah kesabaran dan ketabahanmereka menanggung kesen-
gsaraan. 11Kamimengatakanmereka orang yang diberkati keranamereka
tabahmenanggung kesengsaraan. Kamu telahmendengar kisah kesabaran
Ayub, dan kamu tahu pada akhirnya Tuhan memberkatinya. Tuhan amat
berbelas kasih dan penuh belas kasihan.

12 Saudara-saudaraku, ini sangat penting-janganlah bersumpah ketika
mengikat janji. Jangan bersumpah demi langit, bumi atau apa-apapun.
Katakan ‘ya’ apabila maksudmu ya, dan ‘tidak’ apabila maksudmu tidak.
Dengan demikian tidaklah kamu dihukumAllah.

Doa orang yang benar
13 Adakah sesiapa di kalanganmu yang sedang mengalami kesusahan?

Berdoalah. Adakah sesiapa yang sedang bergembira? Nyanyikanlah lagu
pujian kepada Allah. 14Adakah sesiapa yang sakit? Panggillah para tua-tua
jemaah untuk mendoakannya dan menyapukan minyak padanya dengan



Yakobus 5:15 356 Yakobus 5:20

nama Tuhan. 15 Doa yang dilafazkan dengan iman akan menyembuhkan
orang sakit itu. Tuhan akan memulihkan kesihatannya, dan dosanya akan
diampunkan. 16Oleh itu, hendaklah kamu salingmengakui kesalahan serta
mendoakan satu sama lain, supaya kamu disembuhkan. Doa orang yang
benarmempunyai kuasa yang hebat.

17 Ilyas seorang manusia biasa seperti kita. Dia berdoa bersungguh-
sungguh supaya hujan tidak turun, maka selama tiga tahun setengah hujan
tidak turun. 18 Selepas itu dia berdoa lagi, lalu langit menurunkan hujan
mencurah-curah dan tanahmengeluarkan hasil.

19 Saudara-saudaraku, jika seorang di kalanganmu sesat, lalu yang
lain memimpinnya kembali kepada Allah, 20 ingatlah ayat ini: Sesiapa
memimpin seorang yang berdosa kembali daripada jalan yang salah, maka
dia menyelamatkan roh orang yang berdosa itu daripada kematian dan
menutupi banyak dosa.
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1 Petrus
1Daripada Petrus, rasul Isa al-Masih,
Kepada umat pilihan Allah yang tinggal merata-rata di Pontus, Galatia,

Kapadokia, Asia dan Bitinia. 2 Kamu terpilih menurut rancangan Allah
Bapa, dijadikan umat-Nya dengan Roh Suci, supaya taat akan Isa al-Masih
dan disucikan dengan darah-Nya:
Semoga kamu dilimpahi kasih kurnia dan damai sejahtera daripada Allah.

Harapan dan iman
3Puji bagi Allah, Bapa Junjungan kita Isa al-Masih! Kerana belas kasihan-

Nya yang amat besar Dia telah mengurniai kita kelahiran baru dengan
membangkitkan Isa al-Masih daripada kematian. Dengan demikian, kita
hidup dengan harapan yang tidak akan binasa, dan 4 kita mengharap-
kan warisan yang tidak mungkin reput, tercemar atau lenyap – disim-
pan untukmu di syurga. 5 Kamu dipelihara dengan kuasa Allah, melalui
iman untuk penyelamatan yang akan ternyata sepenuhnya pada akhir
zaman. 6 Oleh yang demikian bersukacitalah, meskipun sekarang untuk
seketika mungkin kamu berdukacita kerana menghadapi pelbagai cubaan.
7Segalanya ini untukmenguji imanmu yang lebih berharga daripada emas,
kerana emas tetapmusnahwalaupun telah diuji dengan api. Imanmukelak
ternyata tulen dan akan mendapat puji, penghormatan serta kemuliaan
apabila Isa al-Masih datang kembali. 8 Kamu mengasihi-Nya walaupun
belum pernah melihat-Nya. Kamu percaya kepada-Nya tanpa melihat-
Nya. Oleh itu, kamu merasa kebahagiaan yang tidak terkata dan penuh
dengan kemuliaan 9 kerana kamu akan mencapai matlamat imanmu, iaitu
penyelamatan jiwamu.

10 Nabi-nabi telah mengkaji penyelamatan ini dan bernubuat tentang
kasih kurnia Allah kepadamu. 11 Roh al-Masih yang ada pada nabi-nabi
bernubuat tentangpenderitaanal-Masihdankemuliaan-Nyakelak. Mereka
berusaha untuk mengetahui bila dan bagaimana perkara itu akan terjadi.
12Allah telahmenyatakan kepada nabi-nabi bahawa segala yang dilakukan
oleh mereka itu bukan untuk mereka tetapi untuk kita. Sekarang perkara
yang disampaikan oleh nabi-nabi itu telah kamu dengar melalui Injil yang
diisytiharkan dengan kuasa Roh Suci dari syurga. Para malaikat juga ingin
mengerti perkara itu.

Hendaklah kamu suci
13Oleh yang demikian, bersedialah, berjaga-jaga dan sandarkanlah hara-

pan kepada kasih kurnia yang akan kamu terima apabila Isa al-Masih
datang kembali. 14 Jadilah anak-anak yang taat akan Allah, dan jangan-
lah hidup mengikut nafsumu seperti dahulu, sebelum kamu mengenal-
Nya. 15 Pastikanlah segala perbuatanmu suci, sebagaimana Tuhan yang
memanggilmu itu suci. 16 Ada tersurat di dalam Kitab Suci, ‘Hendaklah
kamu suci, kerana Aku suci.’

17 Jika kamu berdoa kepada Allah Bapa, yang menghakimi manusia
dengan adil menurut perbuatan masing-masing, maka sepanjang hayatmu
di dunia ini takuti dan patuhilah Dia. 18 Kamu mengetahui bahawa un-
tuk membebaskanmu daripada hidup sia-sia warisan nenek moyangmu,
tebusannya bukanlah sesuatu yang dapat dibinasakan seperti perak atau
emas 19 tetapi darah al-Masih yang amat berharga, darah anak domba
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yang tiada cacat celanya. 20 Dia telah ditetapkan sebelum dunia dicipta,
tetapi dinyatakan pada akhir zaman ini untukmu. 21 Melalui-Nya kamu
percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan-Nya daripada kematian
danmemberi-Nya kemuliaan, supaya kamu beriman dan berharap kepada
Allah.

22 Oleh sebab kamu telah menyucikan rohmu dalam mematuhi kebe-
naran supaya mempunyai kasih yang ikhlas kepada saudara-saudara
seimanmu, maka kasihilah satu sama lain dengan sepenuh perasaan dan
suci hati; 23 kerana kamu telah dilahirkan semula, bukan daripada benih
yang dapat dibinasakan tetapi daripada yang tidakmungkin dimusnahkan,
melalui firman Allah yang hidup kekal selama-lamanya. 24Kerana,

‘Semua jasad umpama rumput,
dan semua kemuliaanmanusia bak
bunga di padang;

rumput akan layu, dan bunganya akan gugur,
25 tetapi firman Tuhan kekal
selama-lamanya.’

Inilah firman yang disampaikan kepadamu.

2
1 Oleh itu, singkirkan segala niat jahat, penipuan, kepura-puraan, iri

hati dan semua fitnah. 2 Seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kamu
selalu haus akan air susu suci firmanAllah, supaya kamubertumbuh subur
sehingga beroleh penyelamatan. 3Kamu sendiri telahmengalami kebaikan
Tuhan.

Isa al-Masih batu penjuru
4 Datanglah kepada Dia yang seperti batu hidup, yang dibuang oleh

manusia tetapi dipilih oleh Allah dan berharga di hadirat-Nya. 5 Kamu
juga umpama batu hidup, yang digunakan untuk membina rumah rohani
bagi para imam yang suci, untuk mempersembahkan korban rohani yang
diredai Allahmelalui Isa al-Masih. 6Ada tersurat di dalam Kitab Suci:

‘Lihatlah, Kuletakkan di Sion,
batu penjuru yang terpilih, berharga,

dan sesiapa yang percaya kepada-Nya
tidak akan diaibkan.’

7Bagi kamu yang percaya, batu itu berharga, tetapi bagi mereka yang tidak
percaya,

‘Batu yang dibuang oleh pembina
telahmenjadi batu penjuru,’

8dan,

‘Batu tempat orang tersandung
dan sebuah batu pejal yangmembuat
mereka terjatuh.’

Mereka tersandung kerana mereka ingkar akan firman Allah, yang telah
ditetapkan bagi mereka.
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9 Tetapi kamu umat terpilih, para imam Raja, bangsa suci, umat-Nya
sendiri, yang dipilih untuk mengisytiharkan puji-pujian bagi Dia yang
telah memanggilmu daripada kegelapan kepada cahaya-Nya yang gemi-
lang. 10Dahulu kamu bukan suatu umat tetapi sekarang kamu umat Allah.
Dahulu kamu tidak mendapat belas kasihan Allah tetapi sekarang kamu
telahmendapat belas kasihan-Nya.

11Saudara-saudara yang kukasihi, akumerayu padamu sebagai orang as-
ing dan pendatang di dunia, jauhilah hawa nafsu yang sentiasa menyerang
jiwa. 12 Amalkan kelakuan yang mulia, maka apabila orang di kelilingmu
yang tidak mengenal Allah mengata kamu berbuat jahat, mereka tetap
melihat perbuatanmu yang baik lalumemuliakan Allah pada waktu Tuhan
datang kembali.

Berserah kepada pemerintah
13Demi Tuhan berserahlah kepada pemerintah dalam kerajaanmanusia,

baik raja sebagai pemerintah tertinggi 14 mahupun para gabenor yang
dilantiknya untuk menghukum orang yang berbuat jahat dan menghar-
gai orang yang berbuat baik. 15 Inilah kehendak Allah, bahawa dengan
berbuat baik kamu menutup mulut orang jahil dan bodoh yang hendak
mengatamu. 16Hiduplah dengan bebas, tetapi jangan gunakan kebebasan
untukmenutupmaksiat. Hiduplah sebagai hamba Allah. 17Hormati semua
orang: Kasihi saudara-saudara seimanmu, takuti Allah, dan hormati raja.

18 Hamba, berserahlah kepada tuanmu dengan penuh hormat, bukan
tuan yang baik dan lemah lembut sahaja, tetapi yang kejam juga. 19Kamu
layak dipuji jika kerana Allah kamu tabah menanggung derita akibat per-
lakuanyang tidakadil. 20Apakah istimewanya jikakamumenerimadengan
sabar apabila dipukul kerana kesalahanmu? Tetapi apabila kamu berbuat
baik lalu menderita, jika kamu menerimanya dengan sabar, maka kamu
terpuji di sisi Allah. 21 Justeru inilah kamu telah dipanggil, kerana al-Masih
jugamenderita untuk kita,memberi kita teladan, supaya kitamenurut jejak
langkah-Nya.

22 ‘Dia tidakmelakukan dosa,
dan lidah-Nya tidak pernah berdusta.’

23 Apabila Dia dicela, Dia tidak mencela kembali. Apabila Dia menderita,
Dia tidakmengugut, tetapimenyerahkan diri-Nya kepadaAllah yangmeng-
hakimi dengan adil. 24Dia menanggung dosa kita dalam tubuh-Nya sendiri
di kayu salib, supaya kita mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran.
Luka-luka-Nya telahmenyembuhkan kamu. 25Dahulu kamu seperti domba
yang sesat, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan
Pemelihara jiwamu.

3
Isteri dan suami

1 Demikian juga kamu, isteri, berserahlah kepada suamimu. Dengan
demikian, suami yang tidak percaya kepada firman Allah dapat ditarik
untukpercaya tanpa sepatahkata, hanyadengankelakuan isterinya 2ketika
mereka melihat betapa murni dan salihnya hidupmu. 3 Janganlah hiasi
dirimu di luar sahaja – mendandan rambut, memakai emas atau pakaian
indah. 4 Hiasilah batinmu, dengan keindahan yang tidak dapat dimus-
nahkan, iaitu bersikap lembut dan tenang, yang sangat berharga di sisi
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Allah. 5 Demikianlah hiasan perempuan zaman dahulu yang salih dan
berharap pada Allah. Mereka berserah kepada suami, 6 seperti Sarah yang
taat kepada Ibrahim dan memanggilnya tuan. Kamu adalah anak-anak
perempuan Sarah jika kamu berbuat baik dan tidak takut apa-apa.

7 Suami, kamu juga hendaklah hidup bersama isterimu dengan sikap
mengerti. Berilah penghormatan kepada isteri sebagai kaum yang lebih
lemah dan sebagai rakan pewarismu yang sama-sama menerima kasih
kurnia hidup. Dengan demikian doamu kepada Allah tidak akan terhalang.

Menderita kerana berbuat baik
8 Sebagai kesimpulan, bersatu hatilah kamu semua, dan amalkan belas

ihsan antara satu sama lain. Jalinkanlah kasih persaudaraan antaramu,
dengan hati yang lembut dan adab sopan yang baik. 9 Jangan balas keja-
hatan dengan kejahatan atau celaan dengan celaan. Sebaliknya balaslah
dengan memohon Allah memberkati mereka. Kamu mengetahui bahawa
Allah telahmemanggilmu supaya kamumendapat berkat kelak. 10Kerana,
‘Sesiapa yang inginmenikmati hidup

danmengalami masa yang baik
hendaklahmenjaga lidahnya

daripada kejahatan
dan bibirnya daripada kata-kata
yang palsu.

11Hendaklah dia tinggalkan kejahatan
dan lakukan kebaikan;
hendaklah dia cari dan buru kedamaian.

12Keranamata Tuhan tertuju kepada
orang yang benar
dan telinga-Nyamendengar doamereka,

tetapi wajah Tuhanmenentangmereka
yang berbuat jahat.’

13 Siapakah yang akan menyakitimu jika kamu berbuat kebaikan dengan
penuh semangat? 14Namun, kalaupun kamumenderita keranamelakukan
yang benar, kamu akan diberkati. ‘Jangan takut akan ugutan mereka dan
janganlah bimbang.’ 15 Hormatilah al-Masih sebagai Junjungan Yang Esa
dalam hatimu dan sentiasa bersedia memberi jawapan yang meyakinkan
apabila seseorang bertanyakan asas harapan di hatimu. Jawab dengan
lembut dan hormat, 16 serta dengan suara hati yang murni. Dengan
demikian mereka yang mencela kelakuan baikmu sebagai pengikut al-
Masih akan berasamalu. 17 Jika dikehendaki Allah kamumenderita kerana
melakukan kebaikan, itu lebih baik daripadamenderita keranamelakukan
kejahatan. 18Al-Masih juga telahmati sekali untuk selama-lamanya kerana
dosa kita. Dia yang tidak bersalah telahmenderita untuk kita yang bersalah
supaya Dia dapat membawa kita kepada Allah. Dia telah dibunuh secara
jasmani tetapidihidupkansemula sebagaiRoh. 19Dalamkeadaandemikian,
Dia pergi menyampaikan perkhabaran kepada roh-roh yang dipenjarakan.
20Roh-roh itu tidak taat akan Allah yangmenantikanmereka dengan sabar
sepanjang masa Nuh membina bahteranya. Hanya lapan orang menaiki
bahtera itu dan diselamatkanmelalui air.

21Airbah itumelambangkanpengimadanyangsekarangmenyelamatkan
kita, pengimadan – bukan pembersihan kotoran badan tetapi sambutan
hati nurani yang suci terhadap Allah – melalui pembangkitan Isa al-Masih
daripada kematian. 22 Dia telah pergi ke syurga dan sekarang berada di
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kanan Allah. Para malaikat, penguasa dan pemerintah telah diletakkan di
bawah-Nya.

4
Hidup demi Allah

1 Oleh sebab al-Masih telah menderita secara jasmani untuk kita,
teguhkanlah dirimu untuk menghadapi penderitaan demikian. Dia yang
telah menderita secara jasmani itu telah mengatasi dosa. 2 Dia tidak
meneruskan hidupnya secara jasmani untuk memuaskan nafsu insani
tetapi untuk melakukan kehendak Allah. 3 Sudah cukuplah waktu hidup
silam yang kita habiskan dengan melakukan kehendak orang yang tidak
mengenal Allah – hidup cabul, memuaskan nafsu, mabuk-mabuk bersuka
ria, minum arak di majlis, dan melakukan kerja terkutuk menyembah
berhala. 4Dalam hal ini, mereka hairan kerana kamu tidak lagi menyertai
mereka dalam kancah maksiat itu, lalu mereka mencela kamu. 5Mereka
kelak harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka kepada Allah
yang sedia menghakimi orang hidup dan orang mati. 6 Itulah sebabnya
Injil juga disampaikan kepada orang yang telah mati, supaya mereka yang
dihakimi sebagaimanusia secara jasmani, dapathidup secara rohanimenu-
rut kehendak Allah.

7 Sudah hampir waktunya bagi segala-galanya berakhir. Oleh itu
berdoalah dengan bersungguh-sungguh dan berjaga-jaga. 8 Paling utama,
kasihilah satu sama lain kerana kasih akanmenutup banyak dosa. 9Raikan
satu sama lain tanpa bersungut. 10 Setiap orang antaramu telah menerima
pelbagai kurnia daripada Allah. Sebagai pengurus yang baik bagi kur-
nia Allah, gunakanlah kurnia itu untuk kebaikan semua. 11 Jika sesiapa
menyampaikan perkhabaran, sampaikanlah berita daripada Allah. Jika
sesiapa memberi pertolongan, berilah dengan keupayaan yang dibekalkan
oleh Allah. Dengan demikian, dalam semua hal Allah akan dimuliakan
melalui Isa al-Masih yang memiliki kemuliaan dan kekuasaan selama-
lamanya. Amin.

Menderita keranamenjadi pengikut al-Masih
12 Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah hairan bahawa kamu diuji

dengan penderitaan yang berat, jangan anggap perkara itu luar biasa.
13 Sebaliknya, bergembiralah bahawa kamu turut mengalami penderitaan
al-Masih. Dengan demikian, apabila kemuliaan-Nya ternyata, kamu juga
dapat berasa sukacita yang tidak terhingga. 14 Sekiranya kamu dicela ker-
ana menjadi pengikut dan mengambil nama al-Masih, diberkatilah kamu
kerana Roh yang mulia iaitu Roh Allah ada bersamamu. 15Namun, jangan-
lah seorang pun di antara kamu menderita kerana kesalahan membunuh,
mencuri, berbuat jahat atau mencampuri hal orang. 16 Tetapi jika sesiapa
menderita sebagai seorang Masihi, janganlah berasa malu, malah muli-
akanlah Allah kerananya. 17 Sudah tiba masanya penghakiman dimulai,
dan pertama-tama dihakimi adalah umat Allah sendiri. Jika penghakiman
itu dimulai dengan kita, bagaimanakah kesudahannya orang yang tidak
mentaati Injil daripada Allah? 18Dan,

‘Jika orang benar pun sukar diselamatkan,
apa jadinya orang yang ingkar dan

yang berdosa?’
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19 Oleh itu, mereka yang menderita menurut kehendak Allah hendaklah
berbuat baik sambil berserah kepada Allah, Pencipta yang setia.

5
Jemaah umat Allah

1 Kepada tua-tua jemaah di kalanganmu, kutujukan pesanan ini. Aku,
sebagai seorang tua-tua juga yang telah menyaksikan penderitaan al-
Masih dan yang akan turut dimuliakan apabila kemuliaan-Nya ternyata,
menyerumu: 2 Jagalah jemaah Allah sekitarmu seperti gembala menjaga
kawanan domba. Awasi mereka – bukan secara terpaksa tetapi dengan
rela; bukan untuk mendapat keuntungan yang tidak wajar, tetapi den-
gan sepenuh hati; 3 bukan sebagai tuan bagi mereka yang diamanahkan
kepadamu, tetapi sebagai teladan untuk mereka. 4Apabila Gembala Agung
datang kelak, kamu akanmenerimamahkota kemuliaan yang kekal.

5 Demikian juga kamu, orang muda, tunduklah kepada orang tua yang
memimpinmu. Ya, kamusemuahendaklah salingmenghormati danmeren-
dah diri, kerana,

‘Allahmenentang orang yang angkuh
tetapi menganugerahi orang yang
rendah hati.’

6 Oleh itu, rendahkan dirimu di bawah kuasa Allah, supaya kamu
ditinggikan-Nya pada waktu yang telah ditetapkan. 7 Serahkan segala
kerunsinganmu kepada Allah, kerana Diamengambil berat tentangmu.

8 Kawallah dirimu dan berwaspadalah, kerana musuhmu Iblis merayau
seperti singa yang mengaum mencari mangsa. 9 Lawanlah Iblis dengan
iman yang teguh. Kamu tahu bahawa penderitaan yang sama sedang
ditanggung oleh saudara-saudara seimanmu serata dunia.

10 Tetapi setelah kamu menderita beberapa waktu, Allah, sumber
segala kasih kurnia, yang telah memanggil kamu untuk turut menikmati
kemuliaan-Nya yang kekal, akan menyempurnakan, menegakkan, men-
gukuhkan dan menenteramkan kamu. 11 Bagi Allah segala kemuliaan dan
kekuasaan selama-lamanya. Amin.

Salam akhir
12Akumenulis surat ringkas ini kepadamudenganpertolongan Silwanus,

yang kuanggap saudara kita yang setia. Tujuanku ialah menasihatimu
dan memberi ringkasan kesaksianku bahawa inilah kasih kurnia sejati
daripada Allah untukmu. Berdiri teguhlah di dalamnya.

13 Jemaah di Babel, yang sepertimu juga dipilih Allah, berkirim salam
kepadamu, begitu juga anakku Markus. 14 Bersalamanlah dengan kasih
sayang.
Selamat sejahtera kepada kamu semuamilik al-Masih.
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2 Petrus
1Daripada Simon Petrus, hamba dan rasul Isa al-Masih,

Kepada mereka yang seiman dengan kami melalui kebenaran Allah
Tuhan dan Penyelamat kita Isa al-Masih:

2 Semoga kamu dilimpahi berkat dan damai sejahtera daripada Allah,
kerana kamumengenal Allah dan Junjungan Isa.

Panggilan dan pilihan Allah
3Dengan kuasa-Nya Allah telah mengurniai kita segala yang diperlukan

untuk hidup dan kesalihan, melalui apa yang kita ketahui tentang Dia
yang memanggil kita dengan kemuliaan dan kebaikan-Nya. 4 Allah telah
menganugerahi kita janji yang besar dan berharga. Melaluinya kamu
akan mengambil bahagian dalam sifat keilahian Allah setelah menjauhi
kebinasaan akibat hawa nafsu di dunia.

5Oleh itu, berusahalah untuk membekalkan imanmu dengan kebaikan;
dankebaikandenganpengetahuan; 6danpengetahuandenganpenguasaan
diri; dan penguasaan diri dengan ketabahan; dan ketabahan dengan kesal-
ihan; 7 dan kesalihan dengan belas ihsan persaudaraan; dan belas ihsan
persaudaraan dengan kasih. 8 Jika kamu semakin kaya dengan segala ini,
tidaklah kamu sia-sia dan hampa dalam mengenal Junjungan kita Isa al-
Masih. 9 Seseorang yang tidak memiliki sifat-sifat ini adalah rabun, malah
buta, dan lupa bahawa dia telah disucikan daripada dosa-dosanya dahulu.

10 Oleh itu, saudara-saudaraku, berusahalah lebih keras lagi untuk
memastikan kekalnya panggilan dan pilihan Allah akan dirimu. Jika kamu
melakukan segala ini, kamu tidak akan tersandung. 11 Kamu akan diberi
sepenuh hak untuk menikmati kerajaan kekal Junjungan dan Penyelamat
kita Isa al-Masih.

Nubuat tentang Kitab Suci
12 Oleh itu, aku tidak akan lalai daripada mengingatkan kamu tentang

segala ini, walaupun kamu sudah mengetahuinya dan berpegang teguh
pada ajaran benar yang kamu terima. 13 Selagi ada hayatku, wajarlah
aku mengingatkan kamu tentang hal-hal itu. 14 Aku tahu tidak lama lagi
aku akan meninggalkan dunia ini, sebagaimana telah dinyatakan jelas
kepadaku oleh Junjungan kita Isa al-Masih. 15 Aku akan mengusahakan
supaya kamu tetap diingatkan tentang hal-hal itu setelah aku tiada lagi.

16 Kami tidaklah bercerita dongeng kepadamu apabila kami memberi-
tahumu tentang kekuasaan Junjungan kita Isa al-Masih dan kedatangan-
Nya. Kami telah menyaksikan kemuliaan-Nya dengan mata kami sendiri.
17Dia telah menerima penghormatan dan kemuliaan daripada Allah Bapa.
Suatu suara daripada Yang Maha Tinggi berfirman, ‘Inilah Putera-Ku yang
Kukasihi dan dengan-Nya Aku berkenan.’ 18 Kami telah mendengar suara
yang datang dari syurga ketika kami bersama-Nya di puncak gunung suci.

19Dengan demikian, kata-kata nubuat yang ada pada kamimenjadi lebih
jelas. Terimalah kata-kata nubuat ini seperti lampuyang bersinar di tempat
gelap, hingga fajar menyingsing dan bintang pagi terbit di dalam hatimu.
20Hal terutamayangharuskamuketahui ialahbahwa tidakada satunubuat
pun dalam Kitab Suci yang berasal dari pentafsiran sendiri, 21 kerana
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nubuat bukanlah lahir dengankehendakmanusia, tetapi diungkapkanoleh
orangketikadidorongolehRohSuci untukmenyampaikanfirmandaripada
Allah.

2
Nabi dan guru palsu

1 Namun demikian, ada nabi-nabi palsu di kalangan umat Allah pada
zamandahulu. Di antaramu juga akanmuncul guru-guru palsu yang secara
rahsia membawa masuk ajaran sesat yang memusnahkan. Mereka terga-
mak menyangkal Tuhan yang telah menyelamatkan mereka, lalu mereka
ditimpa kemusnahan dalam sekelip mata. 2 Ramai orang akan mengikut
caramereka yangmemalukan itu. Oleh itu, jalan yang benar akan dikufuri.
3Dengan tamak haloba, mereka akan memperalatkan kamu melalui kata-
kata dusta. Hukuman untuk mereka sudah ditetapkan dan akan menimpa
mereka.

4 Allah tidak melepaskan malaikat yang berdosa daripada hukuman,
tetapi menghumbankan mereka ke neraka dan membelenggu mereka
dalam kegelapan untuk dihakimi kelak. 5Dan Allah juga tidak melepaskan
dunia purba daripada hukuman. Allah hanya menyelamatkan Nuh,
penyampai kebenaran dengan tujuh orang yang lain, ketika Dia men-
datangkan air bah kepada semua manusia yang ingkar. 6 Allah telah
memusnahkan kota Sodom dan Gomora sehingga menjadi abu, mem-
binasakan penduduknya sebagai contoh hukuman terhadap orang yang
ingkar. 7 Tetapi Allah menyelamatkan Lut, seorang yang benar, yang
berdukacita kerana kelakuan cabul orang durjana 8 (jiwa Lut yang benar
terseksa dari hari ke hari melihat dan mendengar perlakuan liar orang di
kelilingnya). 9 Nyatalah bahawa Tuhan mengetahui cara membebaskan
orang yang warak daripada godaan dan mengasingkan orang durjana
untuk dihukum pada hari penghakiman, 10 terutamanya mereka yang
menurut hawa nafsu cabul danmenghina kekuasaan Allah.
Mereka menganggap diri mereka besar dan mengikut kehendak sendiri

semata-mata. Mereka tidak takut mencela makhluk yang adikudrati.
11 Sedangkan para malaikat yang lebih kuat dan berkuasa tidak pernah
mencela dan menuduh makhluk yang adikudrati itu di hadapan Tuhan.
12Tetapi mereka ini, seperti binatang buas yang dijadikan untuk ditangkap
dan dibunuh, mencela hal-hal yang tidak difahaminya, maka mereka akan
dibinasakan.

13 Mereka akan menerima balasan perbuatan maksiat mereka seperti
bersuka ria pada siang hari untuk memuaskan hawa nafsu. Mereka
dipenuhi cacat cela dan bergembira memperdayamu sambil berjamu
bersamamu. 14 Mata mereka dipenuhi nafsu cabul dan sentiasa berdosa,
menggoda orang yang goyah imannya, hati mereka dikuasai tamak haloba
danmereka anak-anak yang terlaknat. 15Mereka telahmeninggalkan jalan
yangbenar lalu sesatmengikut jalanBileamanakBior, yang sukamendapat
upah daripada kejahatan. 16 Tetapi dia telah ditegur kerana perbuatan
jahatnya oleh seekor keldai yang bercakap dengan suara manusia lalu
menjadikan Bileamwaras semula.

17 Mereka ini ibarat mata air yang kering dan kabus yang ditiup ribut.
Kegelapan yang hitam pekat tersedia untuk mereka. 18 Apabila mereka
mengeluarkan kata-kata yang hebat tetapi kosong, mereka menggunakan
hawanafsu dan keinginan cabul untukmenggoda orang yang baru terlepas



2 Petrus 2:19 365 2 Petrus 3:16

daripada golongan yang hidup sesat. 19 Mereka menjanjikan kebebasan,
sedangkan mereka sendiri hamba kebinasaan – kerana seseorang yang
dikalahkan itumenjadihambakepadayangmengalahkannya. 20Sekiranya,
seseorang telah terlepas daripada noda dunia denganmengenal Junjungan
dan Penyelamat kita Isa al-Masih, kemudian terjebak semula lalu tewas,
maka keadaannya lebih buruk daripada sebelum dia mengenal al-Masih.
21 Lebih baiklah jika dia tidak mengenal jalan yang benar, daripada men-
genalnya, dan kemudian membelakangi perintah suci yang telah disam-
paikan kepadanya. 22Yang terjadi kepadanya itu seperti kata pepatah yang
terbukti tepat: ‘Anjing akan menjilat muntahnya kembali,’ dan ‘Babi yang
dimandikan akan berkubang semula di lumpur.’

3
Hari Tuhan

1 Saudara-saudara yang kukasihi, aku menulis surat yang kedua ini
kepadamu. Aku menulis kedua-dua suratku untuk merangsang pemikiran
murnimu untuk mengingatkanmu 2 supaya kamu ingat akan nubuat para
nabi yang suci dan perintah Junjungan dan Penyelamat kita sebagaimana
yang disampaikan oleh para rasulmu.

3 Pertama, kamu harus tahu bahawa para pencemuh akan muncul pada
akhir zaman. Sambil berbuat sesuka hatimemuaskan nafsu, 4mereka akan
berkata, ‘Manakah “kedatangan-Nya” yang dijanjikan itu? Nenek moyang
kita sudah tiada, tetapi segala-galanya berterusan seperti sejak alam mula
dicipta.’ 5Mereka sengaja melupakan bahawa dahulu Allah telahmencipta
langit dan bumi dengan firman-Nya dan bumi dibentuk daripada air dan
denganair, 6dandenganair itu jugaduniayangwujuddahuludimusnahkan
dengan air bah. 7 Tetapi langit dan bumi yang sekarang dipelihara dengan
firman itu juga akan dimusnahkan dengan api, menjelang harinya orang
ingkar dihukum dan dibinasakan.

8 Tetapi, saudara-saudara yang kukasihi, jangan lupa satu perkara: Di
sisi Tuhan satu hari serupa seribu tahun, dan seribu tahun serupa satu
hari. 9Tuhanbukannya lengahmenepati janji, seperti sangkaan sesetengah
orang, tetapi amat bersabar dengan kita, kerana Dia tidak mahu seorang
pun binasa dan Dia ingin semuanya bertaubat.

10Namun, hari Tuhan akan tiba seperti datangnya pencuri pada malam
hari. Langit akan lenyap dengan bunyi gemuruh dan segala anasir akan
lebur oleh kepanasan yang dahsyat, bumi serta segala yang wujud di
dalamnya akan hangus terbakar.

11 Oleh sebab segala-galanya akan musnah, bagaimanakah sewajarnya
kamu hidup? Kamu harus hidup suci dan taat akan Allah, 12 sementara
menanti dan mempercepat menjelangnya hari penghakiman Allah. Pada
hari itu langit akan musnah terbakar dan segala anasir lebur oleh
kepanasan yang dahsyat. 13 Tetapi kita berpegang kepada apa yang telah
dijanjikan-Nya, iaitu langit baru dan bumi baru yang dipenuhi dengan
segala yang baik.

14 Oleh itu, saudara-saudara yang kukasihi, sementara menantikan se-
mua itu, berusahalah untuk hidup suci dan tidak bercela di sisi Allah.
15 Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai penyelamatan, sebagaimana
saudara kita yang dikasihi, Paulus, telah mengatakan dalam suratnya un-
tukmu, dengankebijaksanaanyang telahdikurniakankepadanya. 16Paulus
menulis tentang hal-hal demikian dalam semua suratnya. Sesetengahnya
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sukar difahami, lalu orang yang jahil dan tipis imanmemesongkan ertinya
ke arah kebinasaan diri mereka sendiri. Demikian juga dilakukan oleh
mereka terhadap tulisan-tulisan lain dalam Kitab Suci.

17 Saudara-saudara yang kukasihi, oleh sebab kamu telah mengetahui
hal ini, berjaga-jagalah, jangan tergelincir daripada pendirianmu yang
teguh akibat disesatkan oleh kesilapan orang durjana. 18Hendaklah kamu
semakin kukuh dalam kasih kurnia Junjungan dan Penyelamat kita Isa
al-Masih dan semakin mengenal-Nya. Bagi-Nya kemuliaan, sekarang dan
selama-lamanya! Amin.
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1 Yahya

Firman Tuhan yang hidup
1Apa yang telah wujud sejak dari mulanya, yang telah kami dengar, yang

telah kami lihat, dan yang telah kami sentuh dengan tangan – itulah yang
kami beritakan tentang Firman yang memberi hidup. 2 Hidup itu telah
ditunjukkan; kami telah melihat, dan memberikan kesaksian, serta mem-
beritahumu tentang hidup kekal bersama Bapa yang telah ditunjukkan
kepadakami. 3Kamimemberitahumuapayang telahkami lihat dandengar,
supaya kamu juga dapat bersaudara dengan kami. Sesungguhnya kami
hidup dalam keakraban dengan Bapa dan Putera-Nya Isa al-Masih. 4Kami
menulis tentang segala ini kepadamu supaya kebahagiaanmu sempurna.

Allah itu cahaya
5 Inilah perutusan yang telah kami dengar daripada-Nya dan sampaikan

kepadamu: Allah itu cahaya; dan sama sekali tiada kegelapan dalam-Nya.
6 Sekiranya kita mengatakan bahawa kita hidup dalam keakraban dengan-
Nya sedangkan kita melangkah dalam kegelapan, maka kita berdusta dan
tidakmengamalkan kebenaran. 7Tetapi jika kitamelangkah dalam cahaya,
sebagaimana Allah wujud dalam cahaya, maka benar-benarlah kita hidup
dalam persaudaraan satu sama lain, dan darah Isa, Putera-Nya, menyu-
cikan kita daripada segala dosa.

8 Sekiranya kita mengatakan bahawa kita tidak berdosa, ertinya kita
menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalamdiri kita. 9Tetapi
jika kita mengakui dosa kita kepada Allah, Dia akan menepati janji-Nya
dan berlaku adil. Dia akanmengampunkan dosa kita dan menyucikan kita
daripada segala kesalahan. 10Namun sekiranya kita mengatakan bahawa
kita tidak pernah berdosa, kita menuduh Allah itu pendusta, dan firman-
Nya tiada di dalam diri kita.

2
1Anak-anakku, akumenuliskan hal-hal ini kepadamu supaya kamu tidak

berbuat dosa. Dan jika sesiapa berbuat dosa, kita mempunyai seorang
Pembela ke hadirat Allah Bapa, iaitu Isa al-Masih Yang Benar itu. 2Dialah
korban pendamaian bagi dosa kita, malah bukan dosa kita sahaja tetapi
dosa seluruh umat manusia.

3 Jika kita taat akan perintah Allah, benarlah kita mengenal-Nya.
4 Sekiranya seseorang berkata, ‘Aku mengenal Allah,’ tetapi tidak taat akan
perintah-Nya, maka dia seorang pendusta dan kebenaran tidak ada di
dalam dirinya. 5 Tetapi jika sesiapa taat akan firman Allah, maka sempur-
nalah kasihAllahdi dalamorang itu. Dengandemikiankita ketahui kita ada
di dalamDia: 6Sesiapa berkata bahawa dia tetap di dalamAllah, hendaklah
dia menurut jejak langkah al-Masih.

7 Sahabat-sahabat yang kukasihi, perintah yang kutulis ini bukanlah
perintah baru. Perintah ini perintah lama, yang telah kamu terima dari
mulanya. Perintah lama ini firman Allah yang telah kamu dengar. 8Namun
demikian, perintah yang kutulis ini tetap baru: Kebenarannya ternyata
pada diri al-Masih dan dirimu. Ini disebabkan kegelapan hampir berlalu
dan cahaya yang benar telah pun bersinar.
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9 Sesiapa yang berkata bahawa dia hidup dalam cahaya tetapi dia
benci akan saudaranya, maka dia tetap berada dalam kegelapan hingga
sekarang. 10 Sesiapa yang kasih akan saudaranya hidup di dalam cahaya
dan dalam dirinya tidak ada sesuatu pun yang dapat membuatnya kecun-
dang. 11Tetapi sesiapayangbenci akan saudaranyahidupdalamkegelapan.
Dia melangkah dalam kegelapan dan tidak tahu ke mana hala tujunya,
kerana kegelapan telahmembutakannya.

12Anak-anakku, akumenulis kepadamu,
kerana dosamu telah diampunkan
atas nama al-Masih.

13Bapa-bapa, akumenulis kepadamu,
kerana kamumengenal Dia yang
telah wujud dari mulanya.

Orangmuda, akumenulis kepadamu,
kerana kamu telahmenewaskan
si durjana.

Anak-anakku, akumenulis kepadamu,
kerana kamumengenal Allah Bapa.

14Akumenulis kepadamu, bapa-bapa,
kerana kamumengenal Dia
yang telah wujud dari mulanya.

Akumenulis kepadamu, orangmuda,
kerana imanmu kukuh,
kamumenaruh firman Allah
di dalam dirimu,
dan kamu telahmenewaskan si durjana.
Jangan kasihi dunia

15 Jangan kasihi dunia ini atau sesuatu di dalamnya. Jika kamumengasihi
dunia ini, kamu tidak mengasihi Allah Bapa. 16 Segala yang ada di dunia
ini – keinginan nafsu dan mata, serta segala keangkuhan hidup – bukanlah
daripada Allah Bapa tetapi daripada dunia. 17 Dunia dan segala hawa
nafsu yang ada di dalamnya sedang lenyap, tetapi orang yang melakukan
kehendak Allah akan kekal selama-lamanya.

Penentang al-Masih
18 Anak-anakku, akhir zaman sudah hampir menjelang. Kamu telah

diberitahu bahawa dajal, penentang al-Masih itu, akan muncul. Sekarang
pun telahmuncul ramai orangyangmenentangal-Masih. Dengandemikian
kita tahu bahawa akhir zaman sudah hampir menjelang. 19Mereka telah
memisahkan diri daripada kita. Tetapi mereka sebenarnya bukanlah se-
bahagian daripada kita. Jika mereka benar-benar sebahagian daripada
kita, tentulah mereka tetap bersama kita. Oleh itu, tindakan mereka
memisahkan diri daripada kita menunjukkan kesemua mereka itu bukan-
lah benar-benar sebahagian daripada kita.

20 Kamu telah menerima pengurapan Roh Suci, maka kamu mengenal
kebenaran. 21Akumenulis kepadamu bukan kerana kamu tidak mengenal
kebenaran tetapi kerana kamu mengenalnya. Kamu juga tahu bahawa
yang dusta tidak berasal daripada yang benar. 22 Sesiapa yang mengatakan
bahawa Isa bukan al-Masih, dialah pendusta. Orang itu tidak mengakui
Bapa dan Putera-Nya, dan dialah dajal, penentang al-Masih. 23Sesiapa yang
tidak mengakui Putera, maka dia juga tidak mengakui Bapa. Sesiapa yang
menerima Putera, maka dia jugamenerima Bapa.
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24 Oleh yang demikian, pastikan perkhabaran yang kamu dengar dari
mulanya tetap ada dalam dirimu. Jika perkhabaran itu tetap ada dalam
dirimu, kamu akan sentiasa tetap di dalam Putera dan juga di dalam Bapa.
25 Inilah yang dijanjikan kepada kita, iaitu hidup yang kekal.

26Akumenulis kepadamu tentangmereka yang hendakmenyesatkanmu.
27 Tetapi bagi kamu, kurnia Roh yang kamu terima daripada-Nya itu tetap
ada dalam dirimu. Kamu tidak memerlukan ajaran daripada sesiapapun,
kerana Roh-Nya telahmengajar segalanya kepadamu, dan segalanya benar,
tidak ada yang dusta. Oleh itu, tetaplah kamu di dalam Dia.

Anak-anak Allah
28 Sekarang pun, hai anak-anakku, kamu harus tetap di dalam-Nya, su-

paya apabila Dia datang kelak, kita dapat menghadapi-Nya dengan berani,
tanpa rasamalu.

29 Jika kamu tahu bahawa Dia itu benar, maka kamu harus tahu bahawa
orang yang melakukan kebenaran telah menerima hidup baru daripada
Allah.

3
1KetahuilahbetapakasihnyaAllahBapakepadakita sehinggakitadisebut

anak-anakAllah! Dan sememanglahbegitu! Itulah sebabnyadunia ini tidak
mengenal kita, dunia ini tidak mengenal Allah. 2 Sahabat-sahabat yang
kukasihi, sekarang ini kita anak-anak Allah, tetapi belum nyata bagaimana
keadaan kita kelak. Tetapi kita tahu bahawa apabila al-Masih datang, kita
akan menjadi seperti-Nya, kerana kita akan melihat-Nya dalam keadaan-
Nya yang sebenar. 3 Sesiapa yang menaruh harapan ini kepada al-Masih
akanmemelihara dirinya supaya suci, sebagaimana al-Masih itu suci.

4 Sesiapa yang berbuat dosa, dia melakukan keleluasaan kerana dosa
itu perbuatan keleluasaan. 5 Kamu tahu bahawa al-Masih dihantar untuk
menghapuskandosa umatmanusia, di dalamdiri-Nya tiada dosa. 6Oleh itu,
sesiapa yang tetap di dalam al-Masih tidak akan berbuat dosa berterusan.
Sesiapa yang terus berbuat dosa belummelihat danmengenal Dia.

7 Anak-anakku, jangan biarkan sesiapapun menyesatkanmu. Sesiapa
yang melakukan apa yang benar adalah orang yang benar, seperti al-
Masih. 8Orang yang terus berbuat dosa itu berasal daripada Iblis, kerana
dari mulanya lagi Iblis telah berbuat dosa. Itulah sebabnya Putera Allah
datang untuk membinasakan pekerjaan Iblis. 9 Sesiapa yang menjadi anak
Allah tidak akan berbuat dosa berterusan kerana benih Allah ada di dalam
dirinya. Oleh sebab Allah itu Bapanya, dia tidak mungkin berbuat dosa
berterusan. 10 Dengan demikian nyatalah perbezaan antara anak-anak
Allah dengan anak-anak Iblis. Orang yang tidak melakukan apa yang
benar bukanlah anak Allah, demikian juga orang yang tidak mengasihi
saudaranya.

Salingmengasihi
11 Kamu telah mendengar perkhabaran ini dari mulanya: Kita harus

kasih-mengasihi. 12 Janganlah kita bertindak seperti Kabil yang asalnya
daripada Iblis dan membunuh adiknya sendiri. Mengapakah dia mem-
bunuh adiknya? Semata-mata kerana perbuatannya salah sedangkan per-
buatan adiknya benar. 13 Oleh itu, saudara-saudaraku, janganlah hairan
jika kamu dibenci oleh orang di dunia ini. 14 Kita tahu bahawa kita terus
hidup dan tidak akan binasa kerana kita mengasihi saudara-saudara kita.
Sesiapa yang tidak mengasihi saudaranya akan tetap dikuasai oleh maut.
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15 Sesiapa yang benci akan saudaranya adalah pembunuh. Kamu tahu
bahawa seorang pembunuh tidak mempunyai hidup yang kekal di dalam
dirinya.

16Dengan demikian kita tahu bagaimana cara mengasihi seseorang: Isa
al-Masih telah menyerahkan nyawa-Nya untuk kita. Oleh itu kita harus
menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. 17 Jika seorang yang
berharta melihat saudaranya yang miskin memerlukan bantuan tetapi
tidak mahu menolongnya, bagaimanakah kasih Allah dapat hidup dalam
dirinya? 18 Anak-anakku, janganlah kasih kita di mulut sahaja. Kita
hendaklah kasih-mengasihi melalui perbuatan dan kebenaran yang sejati.
19 Dengan demikian kita tahu bahawa kita anak-anak Allah yang benar
dan hati kita tetap damai di hadirat Allah 20 sekiranya hati nurani kita
menyalahkan kita. Ini kerana kita tahu bahawa Allah lebih besar daripada
hati kita dan AllahMahaMengetahui.

21 Oleh yang demikian, saudara-saudara yang kukasihi, jika hati nurani
kita tidak menyalahkan kita, kita dapat menghadap Allah dengan tetap
hati. 22 Kita menerima apa yang kita minta daripada-Nya kerana kita taat
akan perintah-Nya dan melakukan apa yang diredai-Nya. 23 Perintah-Nya
adalah: kita harus percaya akan nama Putera-Nya, Isa al-Masih, dan kasih-
mengasihi seperti suruhanal-Masih. 24Sesiapayang taat akanperintah-Nya
tetap adadi dalamAllahdanAllah adadi dalamnya. Kita tahubahawaAllah
tetap ada di dalam kita kerana Dia telah mengurniakan Roh-Nya kepada
kita.

4
Ujilah setiap roh

1 Saudara-saudara yang kukasihi, jangan percayai setiap roh. Sebaliknya
ujilah setiap roh itu sama ada datang daripada Allah kerana terdapat ramai
nabi palsu di merata-rata. 2Untukmemastikan sama ada roh itu Roh Allah,
inilah caranya: Jika roh itu mengakui bahawa Isa al-Masih telah datang
ke dunia sebagai manusia, maka roh itu datang daripada Allah. 3 Tetapi
jika roh itu menolak hakikat tentang al-Masih ini, nyatalah roh itu bukan
daripada Allah tetapi daripada dajal, penentang al-Masih. Kamu sudah
mendengar bahawa roh itu akan muncul. Sekarang roh itu sudahpun ada
di dunia ini.

4 Namun demikian, anak-anakku, kamu milik Allah. Kamu telah me-
newaskan nabi-nabi palsu itu, kerana roh yang ada padamu lebih berkuasa
daripada rohyangadadi dalamdunia. 5Nabi-nabi palsu ituberkata tentang
hal ehwal daripada pandangan dunia dan orang dunia inimendengar kata-
kata mereka kerana mereka milik dunia ini. 6 Tetapi kita milik Allah.
Sesiapa yang mengenal Allah mendengar kata-kata kita dan sesiapa yang
bukan milik Allah tidaklah mahu mendengar kata-kata kita. Demikianlah
caranya kita mengenal pasti Roh yang membawa kebenaran dan roh yang
menyesatkan.

Kasih Allah
7 Saudara-saudara yang kukasihi, marilah kita kasih-mengasihi kerana

kasih itu datang daripada Allah. Sesiapa yang kasih-mengasihi mengenal
Allah dan mereka anak Allah. 8 Sesiapa yang tidak mengasihi sesama
manusia tidak mengenal Allah kerana Allah itu kasih. 9 Begitu kasihnya
Allah kepada kita sehingga Dia menghantar Putera-Nya yang tunggal ke
dunia supayamelalui-Nya kitamendapat hidup yang kekal. 10Demikianlah
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kasih: bukannyakitamengasihiAllah tetapiAllahmengasihi kita lalumeng-
hantar Putera-Nya sebagai korban pendamaian bagi dosa kita. 11 Saudara-
saudara yang kukasihi, Allah amat mengasihi kita, maka haruslah kita
kasih-mengasihi. 12Tiada siapa pernah melihat Allah tetapi jika kita kasih-
mengasihi, Allah tetap ada di dalam kita dan kasih-Nya disempurnakan
dalam diri kita.

13OlehsebabAllah telahmengurniakanRoh-Nyakepadakita, tahulahkita
bahawa kita tetap ada di dalam Allah dan Allah di dalam kita. 14Kami telah
melihat Putera dan menyebarkan berita bahawa Bapa telah menghantar
Putera-Nya sebagai al-Masih, Penyelamat dunia ini. 15 Sesiapa yang men-
gakui Isa ituPuteraAllah, nescayaAllah tetapdidalamorang itudandiapun
di dalamAllah. 16Kita tahudanyakin sepenuhhati bahawaAllahmengasihi
kita.
Allah itu kasih. Sesiapa yang sentiasa mengasihi sesama manusia tetap

ada di dalam Allah, dan Allah tetap di dalam dia. 17Dengan cara ini, kasih
disempurnakan dalam diri kita supaya kita berani pada Hari Penghakiman
nanti kerana hidup kita di dunia ini sama seperti hidup al-Masih di dunia.
18Dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna menghilangkan
segala rasa takut kerana ketakutan ada kaitan dengan hukuman. Dengan
demikian, orang yang takut belummengenal kasih yang sempurna.

19 Kita mengasihi sesama manusia kerana Tuhan terlebih dahulu men-
gasihi kita. 20 Jika sesiapa berkata, ‘Aku mengasihi Allah,’ tetapi dia
benci akan saudaranya, dia seorang pendusta. Jika dia tidak mengasihi
saudaranya yang dapat dilihatnya, betapa dia mengasihi Allah yang tidak
dapat dilihatnya? 21Al-Masih telahmemberi kita perintah ini: Sesiapa yang
mengasihi Allahmesti mengasihi saudaranya juga.

5
Beriman pada al-Masih

1 Sesiapa percaya bahawa Isa iaitu al-Masih, maka orang itu anak Allah.
Sesiapa mengasihi bapa mengasihi anaknya juga. 2 Dengan demikianlah
kita tahu bahawa kita mengasihi anak-anak Allah apabila kita mengasihi
Allah dan mentaati perintah-Nya. 3 Jika kita mengasihi Allah, maka kita
taat akan perintah Allah. Tidak sukar bagi kita untuk taat akan perintah-
Nya, 4 kerana setiap anak Allah dapat menewaskan dunia. Inilah keme-
nangan yang mengalahkan dunia, iaitu iman kita. 5 Siapakah yang dapat
menewaskan dunia? Hanya orang yang percaya bahawa Isa Putera Allah.

6 Isa al-Masih telah datang ke dunia dengan air dan darah. Dia datang
bukan dengan air sahaja tetapi dengan air dan darah. Roh adalah saksi
dan Roh adalah benar. 7 Ada tiga yang memberi kesaksian: 8 Roh Suci, air
dandarah, ketiga-tiganyamemberi kesaksian yang sama. 9 Jika kita percaya
akankesaksianmanusia,makakesaksianAllah lebih kuat lagi kerana inilah
kesaksian yang diberikan Allah tentang Putera-Nya. 10Oleh yang demikian,
sesiapa yang percaya kepada Putera Allah menyimpan kesaksian itu di
dalam dirinya. Sebaliknya, sesiapa yang tidak percaya kepada Allah, maka
dia menuduh Allah itu pendusta kerana dia tidak percaya akan kesaksian-
Nya tentang Putera-Nya. 11 Kesaksian itu ialah: Allah memberi kita hidup
yang kekal danhidup ini ada di dalamPutera-Nya. 12Sesiapa yangmemper-
oleh Putera itu,memperolehhidup itu. Dan sesiapa yang tidakmemperoleh
Putera Allah, tidakmemperoleh hidup itu.

Pengetahuan tentang hidup yang kekal
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13Akumenulis surat ini kepada kamu yang percaya kepada nama Putera
Allah agar kamumengetahui bahawa kamumemperoleh hidup yang kekal.
14 Kita dapat menghadap Allah dengan keyakinan bahawa Dia mengab-
ulkan segala doa kita yang selaras dengan kehendak-Nya. 15 Kita tahu
bahawadia sentiasamendengarpermohonankitakehadirat-Nya. Kita tahu
juga bahawa Diamengurniakan apa yang kita minta daripada-Nya.

16 Sekiranya kamu melihat saudara seimanmu melakukan dosa, dan
dosa itu tidaklah mengakibatkan kematian, berdoalah semoga Allah mem-
berinya hidup. Tetapi ada dosa yang mengakibatkan kematian. Aku tidak
mengatakan bahawa dia harus berdoa tentang hal itu. 17 Setiap perbuatan
salah itu dosa, tetapi sesetengah dosa tidaklahmengakibatkan kematian.

18 Kita tahu bahawa anak-anak Allah tidak melakukan dosa berterusan;
Dia yang datang daripada Allah melindungi dirinya lantas Iblis tidak beru-
payamenyesatkannya. 19Kita tahubahawakitamilikAllahwalaupundunia
diperintah oleh Iblis. 20 Kita tahu bahawa Putera Allah telah datang dan
memberi kita pengertian, supaya kita mengenal Dia yang benar. Kita ada
di dalam Dia yang benar bahkan di dalam Putera-Nya, Isa al-Masih. Inilah
Allah, Tuhan yang benar dan hidup yang kekal.

21Anak-anakku, jauhkanlah dirimu daripada berhala.
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2 Yahya
1Daripadaku, seorang tua-tua,

Kepada puan yang terpilih dan kepada anak-anaknya, yang kukasihi di
dalam kebenaran. Bukan aku sahaja yang mengasihimu malah sekalian
yang mengenal kebenaran – 2 kerana kebenaran ada dalam diri kita dan
akan kekal dalam diri kita selama-lamanya:

3 Semoga kasih kurnia, belas kasihan dan damai sejahtera daripada Allah
Bapa dan Isa al-Masih, Putera daripada Bapa, menyertai kita dalam kebe-
naran dan kasih.
4 Aku sungguh sukacita mengetahui bahawa sebilangan anak puan hidup
mengikut kebenaran, sebagaimana yang diperintahkan kepada kita oleh
Bapa. 5 Sekarang, puan yang dikasihi, aku memohon agar kita kasih-
mengasihi. Aku bukannya mengemukakan perintah baru. Perintah ini
telah disampaikan dari mula-mulanya lagi. 6 Inilah kasih iaitu mengasihi
bermakna hidup mengikut perintah Allah. Inilah perintah yang kamu
dengar dari mulanya: Kamu haruslah kasih-mengasihi.

7 Ramai penipu telah menjelajah ke seluruh dunia. Mereka itu tidak
mengakui bahawa Isa al-Masih telah datang ke dunia sebagai manusia.
Orang sedemikian adalah penipu dan dajal, penentang al-Masih. 8 Oleh
yang demikian, berhati-hatilah supaya apa yang telah kami usahakan tidak
lenyap begitu sahaja,melainkan kamumendapat ganjaranmu sepenuhnya.
9 Sesiapa yang tidak mengikut ajaran al-Masih dan melanggarnya, maka
Allah tidak ada dalamdirinya. Sesiapa yangmengikut ajaran itumakaBapa
dan Putera ada dalamdirinya. 10Oleh itu, jika sesiapa datangmenyebarkan
ajaran selain ajaranal-Masih, janganlahalu-alukandia kedalamrumahmu.
Janganlah berikan salam kepadanya. 11 Sesungguhnya, jika sesiapa mem-
beri salam kepada orang sedemikian, berertilah dia bersubahat dengannya
melakukan perbuatan yang durjana.

12 Ada banyak lagi yang ingin kusebutkan, namun lebih eloklah tidak
melalui surat. Aku berharap akan bertemudanberbincang denganmuagar
kita benar-benar gembira.

13Anak-anakkepada saudaraperempuanpuanyang telahdipilih olehAllah
juga berkirim salam kepada puan.
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3 Yahya
1Daripadaku, seorang tua-tua,

Kepada Gayus, sahabat yang dikasihi, yang kukasihi di dalam kebenaran.

2 Aku berdoa semoga kamu berada dalam keadaan sejahtera serta sihat
jasmanimu sebagaimana rohanimuberbahagia. 3Aku sungguhbersukacita
apabila beberapa orang saudara seiman datang berkunjung dan memberi
kesaksian tentang kesetiaanmu kepada kebenaran, kerana memang kamu
hidup dalam kebenaran. 4 Tiada yang lebih membahagiakanku daripada
berita bahawa anak-anakku hidupmengikut kebenaran.

5 Sahabat yang kukasihi, kamu sungguh setia dalam usahamu untuk
saudara-saudara seiman, termasuklah yang belum kamu kenali. 6Mereka
telah memberitahu jemaah di sini tentang kasihmu terhadapmereka. Baik
juga perbuatanmu jika engkau dapat membantumereka dalam perjalanan
mereka dengan cara yang berkenan kepada Allah. 7 Mereka berangkat
demi namaTuhan tanpamenerima sebarang bantuan daripada orang yang
belummengenalAllah. 8Oleh itu, kitamestilahmembantuorang seperti ini.
Dengan demikian kita menjadi rakan sekerja dalam usaha menyebarkan
kebenaran.

9 Aku telah menulis surat ringkas kepada jemaah, tetapi Diotrefes yang
berhasrat memimpin jemaah enggan menurut kataku. 10 Ketika aku ke
sana nanti, aku akan mendedahkan segala yang telah dilakukannya, iaitu
memfitnahkan kami dengan pelbagai perkara jahat yang dusta sama sekali.
Bukan itu sahaja, dia tidak mahu menerima saudara-saudara seiman apa-
bila mereka datang. Malah dia menghalang orang yang hendak menyam-
but saudara-saudara itu, dan dia cuba mengusir mereka keluar daripada
jemaah.

11 Sahabat yang kukasihi, janganlah contohi kelakuan yang buruk.
Teladanilah kelakuan yang baik. Sesiapa berbuat baik, maka dia milik
Allah. Sesiapa berbuat jahat, maka dia belummengenal Allah. 12Demetrius
menerima kesaksian baik daripada setiap orang, malah daripada kebe-
naran itu sendiri. Kami juga memberinya kesaksian baik, dan kamu tahu
bahawa kamimenyatakan apa yang benar.

13 Ada banyak lagi yang hendak kusebutkan kepadamu, tetapi lebih
eloklah tidakmelalui surat. 14Akuberharapakandapat segerabertemudan
berbincang denganmu.

15 Damai sejahtera Tuhan menyertaimu. Semua sahabatmu di sini
berkirim salam. Sampaikan salamku kepada setiap sahabat di sana dengan
menyebut namamerekamasing-masing.



Yuda 1 375 Yuda 13

Yuda
1 Surat ini daripada Yuda, hamba Isa al-Masih dan saudara Yakobus,

Untuk tatapan mereka yang telah dipanggil dan dikasihi oleh Allah Bapa
serta dilindungi oleh Isa al-Masih:

2 Semoga belas kasihan, damai sejahtera dan kasihmelimpahimu.
Hukuman untuk guru palsu

3 Saudara-saudara yang kukasihi, ketika aku cuba menulis kepadamu
tentang penyelamatan yang telah kita terima bersama, hatiku tergerak
hendak memberikan perangsang kepadamu supaya terus berjuang untuk
iman yang telah dikurniakan Allah kepada orang salih-Nya cuma sekali
untuk selama-lamanya. 4Beberapa orang telah menyusupmasuk ke dalam
golongan kamu tanpa disedari. Merekalah yang dari dahulu lagi telah
disebutkan hukumannya di dalam Kitab Suci. Merekalah orang mungkar
yang menyalahgunakan kasih kurnia Allah Tuhan kita untuk melakukan
maksiat. Mereka tidakmengakui Isaal-Masih sebagai satu-satunyaRajadan
Junjungan kita Yang Esa.

5 Sungguhpun kamu sudah maklum segalanya, aku ingin mengin-
gatkanmu bahawa Tuhan telah menyelamatkan umat Israel dari negeri
Mesir dan kemudiannya memusnahkan mereka yang tidak percaya. 6Dan
para malaikat yang telah melampaui batas kekuasaan yang dikurniakan
Allah hinggakan tergamak meninggalkan tempat yang ditetapkan bagi
mereka – Allah telah membelenggu mereka dengan rantai yang kekal dan
mengurungmerekadalamkegelapanhinggaHari Penghakimanyangbesar
itu. 7 Begitu juga halnya dengan para penghuni kota Sodom, Gomora dan
bandar-bandar di sekitarnya yang telah melakukan percabulan dan per-
buatan sumbang. Mereka menjadi contoh orang yang mengalami seksaan
hukuman api yang kekal.

8 Demikian jugalah sekalian orang itu yang berangan-angan hinggakan
mereka melakukan dosa terhadap tubuh badan sendiri. Mereka menghina
kekuasaan Allah dan menista para makhluk yang adikudrati. 9Namun ke-
tuamalaikat, Mikail, tidak beranimelafazkan sepatah pun kata nista ketika
berbalah dengan Iblis tentang jenazahMusa. Mikail hanya berkata, ‘Tuhan
murkai kamu!’ 10Sebaliknya, orang itumencaci hal-hal yang langsung tidak
difahami oleh mereka. Ada beberapa perkara yang mereka ketahui, tetapi
seperti haiwanyang tidakberakal,merekahanyamengetahui secaranaluri,
maka kerana itulahmereka binasa.

11 Malangnya mereka ini! Mereka telah menurut jejak langkah Kabil.
Seperti Bileam,mereka telahmelibatkan diri dengan perbuatan yang sesat,
semata-mata untuk mengejar wang. Mereka telah memberontak seperti
Korah, makamereka dimusnahkan.

12Mereka ini mencemarkan majlis perjamuan kasihmu, kerana mereka
seperti gembala yang mencari makanan bagi diri mereka sendiri tanpa
segan silu. Mereka seperti awan yang ditiup angin, maka tidak membawa
hujan. Mereka ibarat pokok yang tidak berbuah meskipun pada musim
buah. Mereka umpama pohon yang telah dicabut dengan akar umbinya
dan mengalami dua kali kematian. 13 Mereka laksana ombak ganas di
lautan yang membuihkan perbuatan aib. Mereka seperti bintang beredar
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yang telah ditentukan tempatnya dalam kegelapan yang hitam pekat untuk
selama-lamanya.

14 Henokh (juga disebut Idris), keturunan ketujuh daripada Adam, per-
nah bernubuat tentang mereka: ‘Lihatlah, Tuhan akan datang dengan
ribuan malaikat-Nya yang suci. 15 Dia akan menghakimi seluruh umat
manusia. Dia akan menghukum orang derhaka kerana perbuatan durjana
mereka dan caci nistamereka terhadap-Nya.’ 16Orang sedemikian sentiasa
bersungut dan menyalahkan orang lain. Mereka menurut hawa nafsu
durjana. Mereka memuji diri sendiri dan mengampu orang tertentu untuk
mendapat keuntungan.

Panggilan untuk bertahan
17Namun, saudara-saudarakuyangdikasihi, ingatlahkata-katapara rasul

Junjungan kita Isa al-Masih. 18 Mereka telah berkata kepadamu, ‘Pada
akhir zaman nanti, orang akan tampil dan mengejek-ejekmu. Mereka
itu orang yang menurut hawa nafsu yang mungkar.’ 19 Merekalah yang
menjadikan jemaah porak-peranda. Mereka tidak dipimpin oleh Roh Suci
tetapi dikuasai oleh hawa nafsu sendiri.

20 Tetapi kamu, saudara-saudaraku, teruskanlah usaha membina hidup
yang berasaskan iman yang paling murni. Berdoalah dengan bimbingan
Roh Suci. 21Hiduplah di bawah naungan kasih Allah sementara menunggu
belas kasihan Junjungan kita Isa al-Masih yang akan menganugerahimu
hidup kekal.

22 Amalkan sikap belas kasihan kepada orang yang kurang yakin.
23Berusahalah menyelamatkan orang daripada api. Namun, sambil berbe-
las kasihan sesama manusia, berhati-hatilah. Bahkan bencilah pakaian
mereka yang dinodai oleh hawa nafsu duniawi.

Pemberkatan
24 Allah yang berkuasa memeliharamu supaya kamu tidak tersandung,

dan membawamu ke hadirat-Nya yang mulia dengan sukacita dan suci
murni. 25 Dialah Allah Yang Esa, Penyelamat kita melalui Isa al-Masih,
JunjungankitaYangEsa. BagiDialahkemuliaan, keagungan, kekuasaandan
kuasa sejak dahulu hingga sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin.
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Wahyu
Pendahuluan

1 Inilah wahyu Isa al-Masih yang dinyatakan Allah kepada-Nya supaya Dia
menyampaikan kepada hamba-hamba-Nya segala yang pasti segera ter-
jadi. Al-Masih menghantarkan malaikat-Nya untuk memberitahu perkara-
perkara itu kepada hamba-Nya Yahya. 2Maka Yahya pun bersaksi tentang
semua yang telah dilihatnya iaitu Firman Allah dan kesaksian Isa al-Masih.
3Diberkatilah orang yang membaca kata-kata nubuat ini dan mendengar-
nya sertamematuhi apa yang tersurat di dalamnya, keranamasanya sudah
dekat.

Salam kepada tujuh jemaah
4Daripada Yahya kepada tujuh jemaah di Asia Kecil:

Kasih kurnia dan kesejahteraan kepadamu daripada Allah, iaitu Dia yang
ada sekarang, yang ada dahulu dan yang akan datang, juga daripada tujuh
roh yang di hadapan takhta-Nya, 5 dan daripada Isa al-Masih, Saksi Setia.
Dialah yang pertama dibangkitkan dari kalangan orang mati dan Dialah
Raja kepada sekalian raja dunia.

Isa mengasihi kita, maka Dia membebaskan kita daripada segala dosa
kita dengan darah-Nya 6 serta menjadikan kita suatu kerajaan, dan imam-
imam bagi Allah Tuhan-Nya dan Bapa-Nya. Bagi-Nyalah kemuliaan dan
kekuasaan selama-lamanya. Amin.

7 Lihatlah, Dia datang dalam awan! Seluruh umat manusia akan melihat-
Nya, termasuk mereka yang telah menikam Dia. Semua bangsa di bumi
akan berkabung kerana Dia. Ya, tentu sekali. Amin.

8 ‘Akulah Alif dan Ya, yang pertama dan yang terakhir,’ demikian firman
Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang ada sekarang, yang ada dahulu dan
yang akan datang.

Penglihatan di Patmos
9 Aku, Yahya, saudara dan teman senasibmu dalam kesengsaraan, ker-

ajaan dan ketabahan dalam Isa, berada di pulau Patmos kerana firman
Allah dan kesaksian Isa. 10 Pada hari Tuhan, Roh menguasaiku, lalu aku
mendengar suara yang lantang, seperti bunyi sangkakala, berkata-kata di
belakangku. 11 Suara itu berkata, ‘Tuliskanlah apa yang kaulihat dan han-
tarkan kitab itu kepada tujuh jemaah: Efesus, Smirna, Pergamus, Tiatira,
Sardis, Filadelfia dan Laodikia.

12 Aku menoleh ke belakang untuk melihat siapa yang berkata-kata itu.
Kulihat tujuh kaki pelita daripada emas. 13 Di tengah-tengah kaki pelita
itu kelihatan suatu lembaga seakan-akan putera insan, berjubah labuh
sampai ke kaki dan memakai seutas pending emas yang meliliti dada-Nya.
14 Rambut-Nya putih seperti kapas dan mata-Nya menyala-nyala laksana
api. 15Kaki-Nyabersinarumpamagangsadigilapdan suara-Nya ibarat deru
air terjun yang hebat. 16 Tangan kanan-Nya memegang tujuh bintang dan
dari mulut-Nya keluar sebilah pedang mata dua yang tajam. Wajah-Nya
bersinar-sinar laksanamatahari pada waktu tengah hari.
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17 Apabila aku melihat-Nya, rebahlah aku di kaki-Nya seolah-olah tidak
bernyawa lagi. Diameletakkan tangankanan-Nyake atasku lalu berfirman,
‘Janganlah takut! Akulah yang pertama dan yang terakhir. 18 Akulah Dia
yang hidup. Aku pernah mati, tetapi lihatlah, Aku hidup selama-lamanya.
Akumemegang anak kunci kematian dan alammaut.

19 ‘Oleh itu, tuliskanlah segala yang kaulihat, baik yang ada sekarang
mahupun yang akan terjadi. 20 Inilahmaksud perlambangan tujuh bintang
yang kaulihat di tangan kanan-Ku dan tujuh kaki pelita daripada emas itu.
Tujuh bintang itumelambangkan paramalaikat jemaah di tujuh tempat itu
manakala tujuh kaki pelita itu melambangkan jemaah di situ.’

2
Surat kepada jemaah di Efesus

1 ‘Kepadamalaikat jemaah di Efesus, tulislah:

Inilah firman daripada Dia yangmemegang tujuh bintang di tangan kanan-
Nya dan yang melangkah di antara tujuh kaki pelita daripada emas: 2Aku
tahu perbuatanmu, jerih payahmu dan ketabahanmu. Aku tahu bahawa
kamu tidak tahan lagi dengan kejahatan orang durjana. Kamu telah men-
guji orang yang membuat pengakuan palsu bahawa mereka rasul padahal
mereka bukan, dan kamu telah mendapati mereka itu pendusta. 3 Kamu
tetap tabah dan tetapmenderita kerana nama-Ku tanpa berputus asa.

4 Namun demikian, Aku mencelamu kerana satu perkara: Kamu telah
meninggalkan kasihmu yang pertama. 5 Sedarilah betapa dalamnya kamu
telah terjerumus. Bertaubatlah dan lakukanlah apa yang kamu lakukan
mula-mula lagi. Jika tidak, Akuakandatangdanmengalihkankakipelitamu
dari tempatnya. 6Namun, ada sesuatu yangbaik padamu: Kamubenci akan
perbuatan pengikut Nikolaus yang juga Kubenci.

7Sesiapa yang bertelinga, dengarlah apa yang dikatakan oleh Roh kepada
jemaah. Kepada yang menang akan Kuizinkan makan buah dari pohon
hidup di taman Firdaus Allah.

Surat kepada jemaah di Smirna
8 ‘Kepadamalaikat jemaah di Smirna, tulislah:

Inilah firman daripada Dia yang pertama dan yang terakhir, yang telah
mati dan hidup semula. 9 Aku tahu akan kesengsaraanmu. Aku tahu
kamu miskin, tetapi sebenarnya kamu kaya. Aku tahu akan fitnah yang
dilemparkan kepadamu oleh orang yang mengaku dirinya orang Yahudi
tetapi sebenarnya mereka bukan. Mereka jemaah Iblis. 10 Janganlah
takut terhadap apa yang akan kamu deritai kelak. Ketahuilah, Iblis akan
menghumbankan sebilangan daripadamu ke dalam penjara untuk mengu-
jimu. Kamu akanmenanggung kesengsaraan selama sepuluh hari. Setialah
sampai mati, maka aku akan menganugerahimu mahkota hidup sebagai
ganjaran untuk kemenangan.

11 Sesiapa yang bertelinga, dengarlah apa yang dikatakan oleh Roh
kepada jemaah. Mereka yang menang tidak akan mengalami sengsara
kematian yang kedua.

Surat kepada jemaah di Pergamus
12 ‘Kepadamalaikat jemaah di Pergamus, tulislah:
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Inilah firman daripada Dia yang memiliki sebilah pedang mata dua yang
tajam. 13 Aku tahu akan tempat kediamanmu. Di situlah Iblis bertakhta.
Namun, kamu setia berpegang kepada nama-Ku. Malah kamu tidak
menyangkal imanmu kepada-Ku ketika Antipas, saksi-Ku yang setia, di-
bunuh di tempat kediaman Iblis.

14 Tetapi aku mencelamu kerana beberapa perkara: Ada di antaramu
yang menganut ajaran Bileam. Bileam telah mengajak Balak untuk
memujuk umat Israel supaya berdosa dengan makan makanan yang telah
dipersembahkan kepada berhala serta melakukan pencabulan. 15 Secara
itu juga ada sebilangan daripadamu yang mengikut ajaran Nikolaus.
16 Bertaubatlah. Jika tidak, Aku akan datang segera kepadamu dan meny-
erangmereka dengan pedang yang keluar dari mulut-Ku.

17 Sesiapa yang bertelinga, dengarlah apa yang dikatakan oleh Roh
kepada jemaah. Aku akan memberikan sebahagian manna yang tersem-
bunyi kepada mereka yang menang. Juga aku akan memberinya batu
putih yang bertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh sesiapa selain
penerimanya.

Kepada jemaah di Tiatira
18 ‘Kepadamalaikat jemaah di Tiatira, tulislah:

Inilah kata-kata daripada Putera Allah, yang mata-Nya menyala-nyala
seperti api, dan kaki-Nya laksana gangsa digilap. 19Aku tahu perbuatanmu,
kasihmu, imanmu, pelayananmudanketabahanmu. Aku juga tahubahawa
kamu sekarang lebih banyak berusaha daripada dahulu.

20 Namun, Aku mencelamu kerana satu perkara: Kamu membenarkan
perempuan bernama Izebel yang mengaku dirinya nabiah Allah itu men-
gajar umat-Ku. Diamengajar danmenyesatkan hamba-hamba-Ku sehingga
merekamelakukan pencabulan danmakanmakanan yang telah dipersem-
bahkan kepada berhala. 21Aku telahmemberinya peluang untuk bertaubat
tetapi dia enggan menghentikan perbuatannya yang cabul. 22 Ketahuilah,
Aku akan menghukumnya dengan sakit terlantar dan mereka yang berz-
ina dengannya akan menanggung kesengsaraan yang dahsyat melainkan
mereka bertaubat daripada perbuatan mereka dengannya. 23 Aku juga
akan meragut nyawa anak-anaknya, supaya seluruh jemaah tahu bahawa
Akulah yang menyelami hati dan fikiran manusia. Aku akan memberikan
balasan yang setimpal dengan perbuatan setiap orang. 24Tetapi sesetengah
daripada kamu di Tiatira tidak mengikut ajaran durjana itu. Kamu tidak
menuntut ilmu daripada Iblis. Aku berkata kepadamu bahawa aku tidak
akan menambahkan bebanmu dengan kewajipan baru. 25 Namun, kamu
haruslahmemelihara apa yang sudah ada padamu, hingga saat Aku datang
nanti.

26Kepada yangmenang danmelakukan kehendak-Ku sampai akhir akan
Kuanugerahi kekuasaan ke atas bangsa-bangsa.

27 “Dia akanmemerintahmereka dengan
tongkat besi kerajaan
danmeremukkanmereka seperti
tembikar” –

seiring dengan kekuasaan yang telah Kuterima daripada Bapa-Ku. 28 Aku
akan menganugerahi mereka bintang fajar. 29 Sesiapa yang bertelinga,
dengarlah apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaah.
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3
Surat kepada jemaah di Sardis

1 ‘Kepadamalaikat jemaah di Sardis, tulislah:

Inilah kata-kata daripada Dia yang memiliki tujuh Roh Allah dan tujuh
bintang. Aku tahu perbuatanmu. Nama sahaja kamu hidup tetapi sebe-
narnya mati. 2 Bangunlah dan teguhkanlah apa yang masih ada padamu
dan yang hampir mati kerana Kudapati apa yang kamu lakukan belum lagi
sempurna di sisi Allah Tuhanku. 3 Ingatlah semula segala yang telah dia-
jarkan kepadamu dan segala yang telah kamu dengar. Patuhilah segalanya
dan bertaubatlah. Jika tidak, Aku akan datang kepadamu laksana pencuri.
Kamu tidakmungkin tahu saatnya Aku datang.

4Namun, ada sebilangan daripadamu di Sardis yang tidakmencemarkan
pakaian mereka. Mereka akan berjalan bersama-Ku dengan berpakaian
putih kerana mereka layak mendapat kemuliaan sedemikian. 5 Kepada
yang menang akan dapat berpakaian putih seperti itu dan Aku tidak akan
memadamkannamamereka dari KitabHidup. Aku akanmengakuimereka
sebagai milik-Ku di hadirat Bapa-Ku dan di hadapan para malaikat-Nya.
6 Sesiapa yang bertelinga, dengarlah apa yang dikatakan oleh Roh kepada
jemaah.

Surat kepada jemaah di Filadelfia
7 ‘Kepadamalaikat jemaah di Filadelfia, tulislah:

Inilah kata-kata daripada Dia yang suci dan setia dan yang memegang
kunci milik Daud. Apabila Dia membuka pintu, tiada siapa yang dapat
menutupnya, dan apabila Dia menutupnya, tiada siapa yang dapat mem-
bukanya. 8 Aku tahu perbuatanmu. Lihatlah Aku telah membukakan
sebuah pintu untukmu, dan tiada siapa yang dapat menutupnya. Aku tahu
bahawa kamu tidaklah begitu kuat, tetapi kamu taat kepada firman-Ku
dan tidak sekali-kali menyangkal nama-Ku. 9Orang yang menyokong Iblis,
para pendusta yang bukan Yahudi tetapi mengaku dirinya Yahudi, akan
Kubawa kepadamu. Mereka akan Kupaksa datang dan sujud kepadamu
dan mereka akan tahu bahawa Aku mengasihimu. 10 Oleh sebab kamu
taat akan perintah-Ku supaya tabah menanggung kesengsaraan, Aku akan
menyelamatkanmudaripadamasa pancaroba yang akanmenimpa seluruh
dunia sebagai dugaan kepada umat manusia.

11 Aku akan datang segera. Peliharalah apa yang ada padamu dengan
sempurna, supaya ganjaran kemenanganmu tidak diragut orang. 12 Aku
akan menjadikan mereka yang menang seperti tiang di rumah Allah
Tuhanku dan dia akan tetap tinggal di situ. Aku akanmenulis pada dirinya
nama Allah dan Kota Allah, iaitu Baitulmaqdis baru yang akan diturunkan
Allah dari syurga, juga nama-Ku yang baru. 13 Jika kamu bertelinga,
dengarlah apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaah.

Surat kepada jemaah di Laodikia
14 ‘Kepadamalaikat jemaah di Laodikia, tulislah:

Inilah perkhabaran daripada Dia yang disebut Amin, Saksi yang setia dan
benar, Permulaan segala ciptaanAllah. 15Aku tahu apa yang kamu lakukan.
Aku tahubahawakamu ini sejuk tidak, panaspun tidak. Betapabaiknya jika
kamu mengambil salah satu daripada dua sikap itu. 16 Tetapi oleh sebab
kamu suam-suam sahaja, Aku akan meludahkan kamu. 17 Kamu berkata,
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“Aku kaya dan cukup segala-galanya, tiada kekurangan apa-apa.” Tetapi
kamu tidak tahu bahawa kamu sebenarnya dalam keadaan yang serba
kekurangan dan amat menyedihkan. Kamu miskin, telanjang dan buta.
18 Dengan demikian Kunasihati kamu: Belilah emas daripada-Ku, emas
tulen, supaya kamu kaya. Belilah pakaian putih untuk menutup tubuhmu
yang telanjang lagi mengaibkan. Belilah ubat untuk matamu supaya dapat
melihat.

19AkumenegurdanmenghukumorangyangKukasihi. Oleh itu, amalkan-
lah sikapbersungguh-sungguhdanbertaubatlah. 20Dengarlah! Akuberdiri
di hadapan pintu sambil mengetuk. Jika seseorang mendengar suara-Ku
dan membuka pintu, Aku akan masuk ke rumahnya. Aku akan makan
bersamanya dan dia bersama-Ku.

21Akuakanmembenarkanmerekayangmenangdudukdi atas takhta-Ku,
sepertiAkuyang telahmenangkinidudukdi sisiBapa-Kudiatas takhta-Nya.
22 Jika kamu bertelinga; dengarlah apa yang dikatakan oleh Roh kepada
jemaah.’

4
Takhta di syurga

1 Selepas itu, aku melihat sebuah pintu terbuka di syurga. Suara seperti
bunyi sangkakala yang pernah kudengar dahulu berkata kepadaku, ‘Mari-
lah naik ke sini. Aku akanmemperlihatkan apa yang pasti terjadi kemudian
kelak.’ 2Serta-mertaRohmenguasaiku. Kulihat sebuah takhtadi syurgadan
seorang bersemayam di atasnya.

3Dia yang bersemayam itu berwajah gilang-gemilang seperti batu yaspis
dan akik. Takhta itu dikelilingi pelangi yang bersinar laksana zamrud.
4 Di sekeliling takhta itu kelihatan dua puluh empat buah takhta lain.
Di atasnya duduk dua puluh empat tua-tua yang berpakaian putih dan
bermahkota emas. 5Dari takhta itu kulihat kilat memancar dan kudengar
guruh berbunyi. Di hadapan takhta itu terdapat tujuh pelita yangmenyala,
iaitu tujuh Roh Allah. 6Di hadapan takhta itu juga kelihatan sesuatu yang
seperti lautan kaca, jernih seperti hablur.
Di sekeliling takhta itu terdapat empat makhluk, satu di setiap sisi. Ba-

hagian depan dan belakang makhluk itu penuh dengan mata. 7Makhluk
yang pertama rupanya seperti singa; yang kedua seperti anak lembu; yang
ketiga mukanya seperti muka manusia; dan yang keempat rupanya seperti
burung helang sedang terbang. 8 Setiap makhluk itu bersayap enam. Di
bawahsayapnyapunpenuhdenganmata. Siangmalammereka tidakhenti-
henti menyanyi:

‘Suci, suci, sucilah Allah,
Tuhan YangMaha Kuasa,
yang ada dahulu, yang ada sekarang dan
yang akan datang.’

9 Keempat-empat makhluk itu menyanyikan pelbagai nyanyian yang
memuliakan,menyanjungdanmenyatakan syukurkepadaDiayang sedang
bersemayam di atas takhta, Dia yang hidup selama-lamanya. 10 Sambil itu,
dua puluh empat tua-tua sujud kepadaDia yang bersemayamdi atas takhta,
menyembah Dia yang hidup selama-lamanya. Mereka mencampakkan
mahkota mereka di hadapan takhta itu lalu berkata,
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11 ‘Ya Allah, Ya Tuhan kami! Hanya Engkau
yang layakmenerima kemuliaan, kehormatan dan kuasa,

kerana Engkaulah yangmencipta
segala-galanya,
dan dengan kehendak-Mu
segala-galanya wujud dan dicipta.’

5
Gulungan naskhah dan Anak Domba

1 Kemudian aku melihat segulungan naskhah di tangan kanan Dia yang
bersemayam di atas takhta itu. Gulungan itu bertulis kedua-dua belah
dan dimaterai dengan tujuh materai. 2 Setelah itu kulihat dan kudengar
malaikat yang gagah perkasa bertanya dengan suara lantang, ‘Siapakah
yang layak memecahkan materai dan membuka gulungan naskhah ini?’
3 Namun, tiada seorang pun, baik di syurga, di bumi, mahupun di bawah
bumi, yang terdaya membuka gulungan naskhah itu dan melihat kandun-
gannya.

4 Oleh itu aku pun menangis teresak-esak kerana tiada seorang pun
yang layak membuka dan membaca naskhah atau melihat kandungannya.
5Kemudian salah seorang tua-tua itu berkata kepadaku, ‘Janganmenangis.
Lihatlah! Singa daripada suku Yahuda, zuriat keturunan yang mulia dari-
pada Daud, telah menang. Dia dapat membuka gulungan naskhah itu dan
memecahkan tujuhmaterai danmembuka gulungan naskhah itu.’

6 Selepas itu kulihat Anak Domba berdiri di tengah-tengah takhta itu,
dikelilingi oleh keempat-empat makhluk dan para tua-tua. Anak Domba
itu, yang kelihatan sudah disembelih, mempunyai tujuh tanduk dan tujuh
mata, iaitu tujuh Roh Allah yang telah dihantar ke seluruh dunia. 7 Anak
Domba itu pergimengambil gulungan naskhah dari tangan kananDia yang
bersemayam di atas takhta. 8 Empat makhluk dan dua puluh empat orang
tua-tua sujud kepada Anak Domba itu. Masing-masing memegang sebuah
kecapi dan sebuah batil emas berisi setanggi, iaitu segala doa orang salih.
9Merekamenyanyikan lagu baru:

‘Engkau layakmengambil gulungan
naskhah itu
danmembukamaterainya

kerana Engkau telah dibunuh,
dan dengan darah kematian-Mu
Engkau telahmenebus untuk Allah

manusia daripada segala suku,
bahasa, kaum, negara dan bangsa.

10Engkau telahmenjadikanmereka
suatu kerajaan dan imam-imamAllah
untukmenyembah Allah Tuhan kita
danmemerintah di bumi.’

11 Aku melihat lagi. Aku mendengar suara ribuan dan jutaan malaikat.
Mereka berdiri mengelilingi takhta, empat makhluk dan para tua-tua.
12Merekamenyanyi dengan suara yang lantang:

‘Anak Domba yang telah disembelih
layakmenerima kekuasaan,
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kekayaan, kebijaksanaan, kekuatan,
kehormatan, kemuliaan
dan puji-pujian.’

13Aku mendengar semua makhluk – di syurga, di bumi, di bawah bumi, di
dalam laut, dan semua yang ada di dalamnya, menyanyi:

‘Segala puji, kemuliaan dan kuasa kepada
Dia yang duduk di atas takhta
dan kepada Anak Domba untuk
selama-lamanya.’

14 Keempat-empat makhluk itu menyahut, ‘Amin!’ Para tua-tua itu pun
sujudmenyembah Allah dan Anak Domba itu.

6
Materai dibuka

1 Seterusnya aku melihat Anak Domba itu memecahkan materai pertama
daripada ketujuh-tujuh materai itu. Lantas kudengar salah satu daripada
empat makhluk itu berkata dengan suara seperti guruh, ‘Marilah, lihat!’
2Aku melihat seekor kuda putih ditunggang oleh seorang yang memegang
busur panah. Dia diberi sebuah mahkota dan tampil sebagai seorang
penakluk yang sedia untukmenakluk.

3Kemudian Anak Domba itu memecahkan materai kedua dan kudengar
makhluk kedua berkata, ‘Marilah, lihat!’ 4Seekor kudamerah pulamuncul.
Penunggangnya diberi kuasa untuk mencetuskan peperangan di bumi dan
menyebabkan manusia berbunuh-bunuhan. Dia diberi sebilah pedang
yang besar.

5Kemudian Anak Domba itu memecahkan materai ketiga lalu kudengar
makhluk ketiga berkata, ‘Marilah, lihat!’ Aku melihat seekor kuda hitam.
Penunggangnyamemegang dacing. 6Akumendengar sesuatu seperti suara
dari tengah-tengah makhluk berempat itu, berkata, ‘Secupak gandum sed-
inar harganya, dan tiga cupak barli juga sedinar harganya, tetapi minyak
dan air anggur itu jangan kaurosakkan.’

7 Kemudian Anak Domba itu memecahkan materai keempat. Kudengar
makhluk keempat berkata, ‘Mari!’ 8Akumelihat seekor kuda berwarna pu-
cat. PenunggangnyabernamaMaut, danAlamMautmengekorinya. Mereka
diberi kuasa membunuh seperempat penghuni bumi melalui peperangan,
kebuluran, wabak penyakit dan serangan binatang buas.

9 Kemudian Anak Domba itu memecahkan materai kelima. Di bawah
mazbah aku melihat roh-roh orang yang telah dibunuh kerana firman
Allah dan kerana kesaksian yang mereka pegang dengan setia. 10Mereka
berseru dengan suara lantang, ‘Ya Tuhan yang suci dan benar! Berapa lama
lagi sebelum Engkau menghakimi penghuni bumi dan membalas perbu-
atan mereka yang telah menumpahkan darah dan meragut nyawa kami?’
11 Setiap roh itu diberi sehelai jubah putih dan disuruh berehat sebentar
lagi hingga cukup bilangan hamba-hamba sepengabdian dan orang yang
menjadi saudara seiman, yang akan dibunuh seperti mereka.

12Kemudian akumelihat Anak Domba itumemecahkanmaterai keenam.
Seketika itu terjadilahgempabunyi yangdahsyat. Mataharimenjadi seperti
kain hitam dan bulan merah seperti darah. 13 Bintang-bintang gugur
ke bumi seperti buah ara luruh ditiup angin kencang. 14 Langit lenyap
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tergulung seperti gulungan naskhah manakala gunung dan pulau teralih
dari tempatnya.

15 Seluruh umat manusia, baik raja, pegawai, panglima, orang berharta
dan berkuasa, orang bebas mahupun hamba abdi, lari bersembunyi di
dalam gua dan di celah-celah batu di gunung. 16 Mereka berseru kepada
gunung dan batu itu, ‘Hempaplah kami! Sembunyikan kami daripada
pandangan Dia yang bersemayam di atas takhta dan daripada kemurkaan
Anak Domba! 17 Hari besar yang dahsyat, hari kemurkaan mereka telah
tiba. Allah dan Anak Domba akan menghukum kami. Siapa yang dapat
bertahan?’

7
144,000 dimateraikan

1 Selepas itu, kulihat empat malaikat berdiri di empat penjuru bumi dan
menahan keempat-empat angin di bumi supaya tidak ada angin yang
bertiup di darat, di laut, atau di pohon-pohon. 2Kemudian kulihat malaikat
lain datang dari timur membawa materai yang digunakan oleh Allah yang
hidup. Dengan suara lantang malaikat itu berseru kepada empat malaikat
yang telah diberi kuasa untuk merosakkan darat dan laut. 3 Malaikat
itu berkata, ‘Janganlah rosakkan darat, laut atau pohon-pohon hingga
kami telah mematerai dahi hamba-hamba Allah Tuhan kita.’ 4 Lalu aku
mendengar bahawa seratus empat puluh empat ribudari semua suku Israel
dimateraikan.
5Dari suku Yahuda dua belas ribu,

dari suku Ruben dua belas ribu,
dari suku Gad dua belas ribu,

6dari suku Asyer dua belas ribu
dari suku Naftali dua belas ribu,
dari sukuManasye dua belas ribu,

7dari suku Simeon dua belas ribu,
dari suku Lewi dua belas ribu,
dari suku Isakhar dua belas ribu,

8dari suku Zabulon dua belas ribu,
dari suku Yusuf dua belas ribu,
dari suku Benyamin dua belas ribu.
Orang ramai berjubah putih

9 Selepas itu aku melihat lagi. Kulihat lautan manusia, tidak terkira
banyaknya, dari segalabangsa, suku, kaum,danbahasa, berjubahputihdan
memegangdaunpalma. Mereka semuaberdiri di hadapan takhta danAnak
Domba. 10Mereka berseru dengan lantang,

‘Penyelamatan ada pada Allah Tuhan kami
yang bersemayam di atas takhta dan pada
Anak Domba!’

11 Semua malaikat berdiri mengelilingi takhta, empat makhluk dan
para tua-tua, lalu semuanya sujud di hadapan takhta menyembah Allah.
12Mereka berkata,

‘Amin!
Segala pujian, kemuliaan,
kebijaksanaan, kesyukuran, kehormatan,
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kuasa dan kebesaran
bagi Allah Tuhan kami selama-lamanya!
Amin.’
13 Salah seorang tua-tua itu bertanya kepadaku, ‘Siapakah yang berjubah
putih itu dan dari manakahmereka itu?’

14 ‘Aku tidak tahu, tetapi tuan tahu,’ sahutku. Dia berkata, ‘Merekalah
orang yang berjaya menempuh kesengsaraan yang dahsyat. Mereka telah
membasuh jubahmerekamenjadi putih bersih dengan darahAnakDomba.
15Maka sekarang,

‘mereka berdiri di hadapan takhta Allah
danmenyembah-Nya siangmalam
di dalam rumah ibadat-Nya.

Dia yang bersemayam di atas takhta
akanmembentangkan khemah-Nya di atas mereka.

16Mereka tidak akan lapar atau dahaga lagi.
Terik matahari atau sesuatu yang amat

panas pun tidak akan dapat
membakarmereka lagi

17kerana Anak Domba di tengah-tengah takhta itu akanmenjadi
gembala mereka.

Dia akanmembimbingmereka kemata air
yangmembawa hidup,
dan Allah akanmenghapuskan setiap
titik air matamereka.’

8
Materai ketujuh

1 Apabila Anak Domba memecahkan materai ketujuh, syurga menjadi
senyap sunyi kira-kira setengah jam.

2Kemudian akumelihat tujuhmalaikat menghadap Allah. Mereka diberi
tujuh sangkakala.

3 Satu lagi malaikat datang berdiri di hadapanmazbah sambil membawa
tempat bara diperbuat daripada emas. Dia diberi banyak setanggi untuk
ditambahkan kepada doa semua orang salih dan untuk dipersembahkan
di atas mazbah emas di hadapan takhta. 4 Doa orang salih bersama asap
setanggi yang dibakar itu naik berkepul-kepul dari tangan malaikat yang
menghadap Allah. 5 Kemudian malaikat itu mengisi tempat bara dengan
bara api dari mazbah lalu melontarkannya ke bumi. Dalam sekelip mata
kedengaranguruhpetirdankelihatankilat sabung-menyabung lalu seluruh
bumi gempa.

Empat sangkakala yang pertama
6Kemudian tujuhmalaikat yangmemegang tujuh sangkakala itubersedia

untukmeniupnya.
7Malaikat pertama meniup sangkakalanya. Hujan batu dan api bercam-

pur darah terus dilemparkan ke bumi. Lalu sepertiga bumi, dan sepertiga
pohon-pohon serta segala tumbuh-tumbuhan yang hijau hangus dibakar.

8 Kemudian malaikat kedua meniup sangkakalanya. Sesuatu yang ke-
lihatan seperti gunung besar yang menyala dicampakkan ke dalam laut.
Sepertiga air laut menjadi darah. 9 Sepertiga makhluk di laut mati dan
sepertiga kapal musnah.
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10 Kemudian malaikat ketiga meniup sangkakalanya. Sebuah bintang
besar yang menyala-nyala seperti suluh gugur menimpa sepertiga sungai
dan mata air di bumi. 11 (Bintang itu bernama ‘Apsintus’ iaitu ‘Pahit’.)
Sepertiga air menjadi pahit dan ramai orangmati keranameminumnya.

12Kemudian malaikat keempat meniup sangkakalanya. Sepertiga mata-
hari, bulan dan bintang terpukul, sehingga tidak dapat bersinar sepertiga
waktu. Matahari tidak memancar sepertiga siang, manakala bulan dan
bintang tidak bercahaya sepertiga malam.

13 Kemudian aku melihat dan mendengar seekor burung helang yang
terbang tinggi berseru nyaring, ‘Sengsara! Sengsara! Sengsaralah
sekalian penghuni bumi kerana tiga malaikat lagi yang akan meniup
sangkakalanya.’

9
Sangkakala yang kelima

1 Kemudian malaikat kelima meniup sangkakalanya. Kulihat sebuah bin-
tang gugur ke bumi. Bintang itu diberi kunci jurang yang tidak terduga
dalamnya. 2 Bintang itu membuka jurang itu lalu asap keluar seperti dari
relau yang amat besar. Matahari dan seluruh angkasa gelap diselubungi
asap itu. 3Dari dalam asap itu keluarlah sekawan belalang lantas turun ke
bumi. Belalang itu diberi kuasa seperti kala jengking di bumi. 4 Belalang
itu ditegah merosakkan rumput, pokok atau tumbuh-tumbuhan lain; tu-
gasnya menyerang manusia yang tidak mempunyai tanda materai Allah
di dahinya. 5 Belalang itu tidak dibenarkan membunuh mereka tetapi
hanya menyeksa mereka selama lima bulan. Sakitnya diseksa belalang
itu samalah seperti disengat kala jengking. 6 Pada masa itu manusia yang
diseksa itu mencari maut tetapi tidak menemukannya. Mereka ingin mati,
namun kematian terlepas daripadamereka.

7 Belalang itu kelihatan seperti kuda yang siap sedia untuk berperang.
Di kepalanya ada sesuatu seperti mahkota emas dan mukanya mirip muka
manusia. 8 Rambutnya seperti rambut wanita dan giginya serupa gigi
singa. 9Dadanya kelihatan seperti berperisai. Bunyi sayapnya seperti bunyi
kereta-kereta kuda mara ke medan perang. 10 Ekor dan sengatnya seperti
kala jengking. Dengan ekornya yang bersengat, belalang itu mempunyai
kuasa untukmenyeksamanusia selama limabulan. 11Raja kepada belalang
itu ialah malaikat yang menjaga jurang yang tidak terduga dalamnya. Na-
manya Abadon dalam bahasa Ibrani dan Apolion (bermakna ‘Pemusnah’)
dalam bahasa Yunani.

12Bencana pertama telah berlalu. Dua bencana lagi akanmenyusul.
13 Kemudian malaikat keenam meniup sangkakalanya. Aku mendengar

suara dari keempat-empat tandukmazbah emas di hadapan Allah. 14Suara
itu berkata kepada malaikat keenam yang memegang sangkakala itu, ‘Lep-
askanlah empat malaikat yang terikat di sungai yang besar, iaitu Sungai
Efrat itu!’ 15 Keempat-empat malaikat itu pun dilepaskan. Mereka telah
disediakan khas untukmembunuh sepertiga umatmanusia pada jam, hari,
bulan dan tahun itu. 16Aku diberitahu bahawa pasukan berkuda itu terdiri
daripada dua ratus juta askar.

17 Dalam penglihatan aku nampak banyak kuda dan penunggangnya.
Perisai dada penunggang-penunggang itu merah seperti api, biru seperti
nilamdankuning seperti belerang. Kepala kuda itu seperti kepala singadan
dari mulutnya keluar api, asap dan belerang. 18Api, asap dan belerang dari
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mulut kuda itu merupakan tiga bencana yang membunuh sepertiga umat
manusia. 19 Kuasa kuda itu pada mulut dan ekornya. Kuda itu menyeksa
manusia dengan ekornya yang seperti ular berkepala.

20 Manusia yang tidak terbunuh oleh bencana itu tidak berpaling
daripada berhala buatan tangan mereka. Mereka meneruskan amalan
menyembah roh-roh iblis dan berhala yang dibuat daripada emas, perak,
gangsa, batu dan kayu yang tidak dapat melihat, mendengar atau berjalan.
21 Mereka juga tidak berhenti daripada membunuh, menggunakan sihir,
melakukan pencabulan danmencuri.

10
Malaikat dan gulungan naskhah

1 Setelah itu aku melihat satu lagi malaikat yang gagah perkasa turun dari
syurga, tubuhnya diliputi awan dan kepalanya dilingkari pelangi. Wajah-
nya bersinar seperti matahari, dan kakinya seperti tiang api. 2 Tangannya
memegang segulungan naskhah kecil yang terbuka. Kaki kanannya di laut,
kaki kirinya di darat. 3 Dia berseru dengan suara seperti bunyi sekawan
singa mengaum, disahut oleh tujuh guruh dengan gemuruh. 4 Sebaik-baik
tujuh guruh itu berkata-kata, aku hendak mencatat kata-katanya. Tetapi
kudengar suara dari syurga berkata kepadaku, ‘Materaikan segala yang
dikatakan oleh tujuh guruh itu, jangan dituliskan.’

5Malaikat yang kulihat berdiri antara laut dengan darat itu mengangkat
tangannyake langit. 6DiabersumpahdemiDiayanghidupselama-lamanya,
yang telah mencipta syurga dan segala isinya, bumi dan segala isinya serta
laut dan segala isinya, bahawa segalanya tidak harus dilengah-lengahkan
lagi. 7 Tetapi pada masa malaikat ketujuh hendak meniup sangkakalanya,
rahsia Allah akan selesai, sebagaimana firman-Nya kepada hamba-Nya,
para nabi.

8Kemudian suara yang kudengar dari syurga itu berkata lagi kepadaku,
‘Pergilah ambil naskhah kecil yang terbuka dari tangan malaikat yang
berdiri di antara laut dengan darat itu.’

9Aku pun mendapatkan malaikat itu dan berkata, ‘Berilah aku naskhah
kecil itu.’ Katanya kepadaku, ‘Ambil dan makanlah naskhah ini. Perutmu
akan terasa pahit tetapi di mulutmu akan terasa semanis madu.’ 10 Lantas
kuambil naskhah kecil itu dari tangannya lalu kumakan, maka di mulutku
terasa semanis madu.
Tetapi setelah habis kumakan, perutku terasa pahit. 11 Dia berkata

kepadaku, ‘Kamu harus bernubuat lagi tentang pelbagai kaum, bangsa,
bahasa dan raja.’

11
Dua saksi Allah

1 Kemudian aku diberi sebatang tongkat yang kelihatan seperti kayu pen-
gukur. Lalu, seorang berkata, ‘Bangkitlah, ukur rumah ibadat Allah dan
mazbah, serta hitunglah orang yang beribadat di situ. 2Tetapi jangan ukur
halaman di luar, kerana bahagian itu telah diberikan kepada orang bangsa
asing. Mereka akan melanyak kota suci selama empat puluh dua bulan.
3Akuakanmemberikan kuasa kepadadua orang saksi-Kudanmereka akan
bernubuat selama seribu dua ratus enam puluh hari denganmemakai kain
kabung.’ 4 Inilah dua pokok zaitun dan dua kaki pelita yang berdiri di
hadapan Tuhan bumi ini. 5 Jika sesiapa hendakmencederakanmereka, api



Wahyu 11:6 388 Wahyu 11:18

akan keluar dari mulut mereka dan menghanguskan musuh mereka itu.
Orang yang hendak mencederakan mereka itu mesti dibunuh sedemikian.
6 Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya hujan tidak turun
sepanjang masa mereka bernubuat. Mereka berkuasa ke atas air dan
dapatmenukarkannyamenjadidarah. Mereka jugaberupayamenimpakan
pelbagai wabak penyakit ke atas bumi sekerap yangmereka kehendaki.

7 Setelah mereka selesai membuat kesaksian, binatang buas dari dalam
jurang itu akanmemerangi, menewaskan danmembunuhmereka. 8Mayat
mereka akan bergelimpangan di jalan raya kota agung yang dari segi
rohani disebut Sodom dan Mesir, iaitu kota tempat Junjungan mereka
disalib. 9Orang dari pelbagai kaum, suku, bahasa dan bangsa akanmelihat
mayat mereka selama tiga hari setengah dan tidak membenarkan mereka
dikuburkan. 10Penghuni bumi ini akanbergembira, berpesta danberkirim-
kiriman hadiah, kerana kedua-dua nabi itu telah menyeksa mereka yang
tinggal di bumi.

11Selepas tiga hari setengah, roh hayat daripada Allahmemasukimereka
lalu mereka bangkit berdiri. Sekalian yang melihatnya amat ketakutan.
12Kedua-duanabi itumendengar suara lantangdari langit berkata, ‘Naiklah
ke sini.’ Lalumereka naik ke langit di dalam awan, di hadapanmatamusuh
mereka.

13 Pada ketika itu berlakulah gempa bumi yang dahsyat, memusnahkan
sepersepuluhkota itu. Tujuh ribuorang terbunuhdalamgempa itu. Mereka
yang masih hidup sungguh takut lalu memuliakan Allah yang berada di
syurga.

14 Bencana kedua telah berlalu. Ketahuilah, bencana ketiga akan segera
menyusul.

15 Kemudian malaikat ketujuh meniup sangkakalanya. Suara-suara lan-
tang di syurga berkata,

‘Segala kerajaan di dunia ini telah
menjadi kerajaan Tuhan kita dan

kerajaan al-Masih-Nya,
dan Dia akanmemerintah selama-lamanya!’

16Dua puluh empat tua-tua yangmengadap Allah yang bersemayamdi atas
takhta itu sujudmenyembah Allah 17 sambil berkata:

‘Kami bersyukur kepada-Mu,
Ya Allah TuhanMaha Kuasa;
yang ada sekarang, yang ada dahulu dan
yang akan datang.

Kerana Engkau telahmelaksanakan
kuasa-Mu yang besar lalu memerintah.

18Bangsa-bangsa asingmarah,
maka datanglah kemurkaan-Mu,

danmasanya untuk orangmati dihakimi,
dan Engkaumemberi ganjaran
kepada hamba-hamba-Mu,
para nabi dan orang salih,
serta manusia kecil dan besar
yang takut akan Nama-Mu.

Dan Engkaumembinasakanmereka
yangmembinasakan bumi.’
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19 Kemudian rumah ibadat Allah dibuka di syurga, dan kelihatanlah tabut
perjanjian-Nya, diiringi kilat, pelbagai suara, guruh, gempa dan hujan batu
yang dahsyat.

12
Perempuan dan naga

1Suatu alamat besar kelihatan di langit: Seorang perempuan yang berpaka-
ian matahari, bulan di bawah kakinya dan dua belas bintang terkalung
menghiasi kepalanya. 2Dia sedang hamil dan sudah sampai waktunya un-
tuk melahirkan anak, maka dia berteriak kesakitan. 3 Lantas suatu alamat
muncul di langit: seekor naga merah yang amat besar, berkepala tujuh
bertanduk sepuluh, setiap kepalanya bermahkota. 4 Naga itu mengheret
sepertiga bintang di langit dengan ekornya dan menghumbankannya ke
bumi. Ia menunggu di hadapan perempuan yang hendak bersalin un-
tuk menelan anaknya sebaik-baik dia lahir. 5 Kemudian perempuan itu
melahirkan seorang anak lelaki yang akan memerintah segala bangsa
dengan perkasa. Dan anak itu dibawa ke hadirat Allah dan takhta-Nya.
6 Perempuan itu lari ke gurun, ke tempat yang memang ditentukan Allah
untuknya. Dia dijaga di situ selama seribu dua ratus enam puluh hari.

Naga dikalahkan
7 Kemudian perang tercetus di syurga. Mikail dengan malaikat-

malaikatnya berperang dengan naga dan malaikat-malaikatnya. 8Naga itu
tewas dalam peperangan. Ia dan malaikat-malaikatnya tidak dibenarkan
tinggal di syurga lagi. 9Dengan demikian tersingkirlah naga besar itu, ular
purba yang bernama Iblis atau Syaitan, yang memperdaya umat manusia.
Ia dan semuamalaikatnya dibuang ke bumi.

Nyanyian kemenangan
10Kemudian akumendengar suara lantang berkata di syurga,

‘Sekarang penyelamatan, kekuatan, kerajaan
Allah Tuhan kita,
dan kuasa al-Masih-Nya telah tiba;

kerana penuduh saudara-saudara kita,
yang telahmenuduhmereka siang
malam di hadapan Allah Tuhan kita
telah disingkirkan.

11Mereka telahmenumpaskannya dengan
darah Anak Domba
dan dengan kata-kata kesaksianmereka,
danmereka tidakmenyayangi nyawa
sendiri hinggamati.

12Oleh itu bergembiralah wahai syurga
dan kamu semua yang tinggal
di dalamnya!

Tetapi malanglah penduduk bumi dan laut!
Iblis telah turun kepadamu,

dalam keadaan sangat berang,
kerana ia tahumasanya sudah singkat.’
Nagamemburu perempuan

13 Apabila naga itu sedar ia telah dibuang ke bumi, ia pun menganiayai
perempuan yangmelahirkan anak lelaki itu. 14Tetapi perempuan itu diberi
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sepasang sayap helang besar untuk terbang ke tempatnya di gurun. Di situ
dia dijaga selama tiga tahun setengah jauh dari mata naga itu. 15Naga itu
menyemburkan air dari mulutnya seperti air bah untuk menghanyutkan
perempuan itu. 16Tetapi bumimembantuperempuan itudenganmembuka
mulutnya danmenelan air bah yang disemburkan oleh naga itu. 17Naga itu
amat marah terhadap perempuan itu lalu pergi memerangi anak-anaknya
yang lain, yang taat kepada perintah Allah dan mempunyai kesaksian Isa
al-Masih.

13
1 Kemudian aku berdiri di atas pasir di tepi laut. Aku melihat seekor
binatang keluar dari dalam laut, bertanduk sepuluh berkepala tujuh. Di
setiap tanduk terletak mahkota dan di setiap kepala tertulis nama kufur.
2Binatang itu kelihatan seperti harimau bintang tetapi kakinya seperti kaki
beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Naga itu memberi binatang
itu kuasa dan takhtanya serta kekuasaan yang besar. 3 Di salah satu
kepala binatang itu terdapat seolah-olah pernah luka parah yang mem-
bawa maut tetapi telah sembuh. Seluruh penghuni dunia mengagumi dan
mengikut binatang itu. 4Merekamenyembah naga yang telahmemberikan
kekuasaannya kepada binatang itu, dan mereka menyembah binatang itu
sambil berkata, ‘Siapakah yang setanding dengan binatang ini? Siapakah
yang dapat memeranginya?’

5 Binatang itu diberi mulut untuk melafazkan hal-hal besar dan kufur,
serta diberi kekuasaan melakukannya selama empat puluh dua bulan. 6 Ia
pun membuka mulutnya lalu mengkufuri Allah, nama Allah, tempat Allah
bersemayam dan semua penghuni syurga.

7 Binatang itu dibenarkan memerangi dan menewaskan orang salih,
serta diberi kekuasaan ke atas semua suku, kaum, bahasa dan bangsa.
8Binatang itu akan disembah oleh semua di bumi yang sejak dunia dicipta
namanya tidak tersenarai di dalam Kitab Hidup milik Anak Domba yang
telah disembelih.

9 Sesiapa yang bertelinga, dengarlah.
10Orang yang harus ditawan

pasti akan ditawan kelak.
Orang yang harus dibunuh dengan

pedang pasti akan dibunuh
dengan pedang juga.

Oleh itu orang salih harus tabah dan beriman.
Binatang yang keluar dari dalam bumi

11 Kemudian aku melihat seekor lagi binatang buas muncul dari bumi,
bertanduk dua seperti anak domba dan bertutur seperti naga. 12 Binatang
kedua itumenjalankan segala kekuasaanbinatang pertamadi hadapannya,
danmenyuruh bumi serta semua penghuninyamenyembah binatang yang
telah sembuh daripada luka parah yang membawa maut itu. 13 Binatang
kedua itu mengadakan beberapa alamat yang hebat, termasuk menu-
runkan api dari langit ke atas bumi di hadapan umat manusia. 14 Dengan
alamat-alamat yang dapat diadakannya di hadapan binatang pertama itu,
binatang kedua memperdaya sekalian penghuni bumi, dan menyuruh
mereka membuat patung binatang yang dilukai pedang tetapi lukanya itu
pulih. 15Binatang kedua itu diberi kuasa untukmeniupkannyawake dalam
patung binatang pertama itu, supaya patung itu dapat berkata-kata dan
menyebabkansemuayangengganmenyembahnyadibunuh. 16 Iamemaksa
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semua manusia, kecil besar, kaya miskin, orang merdeka dan hamba abdi,
menerima suatu tanda pada tangan kanannya atau dahinya, 17dan seorang
pun tidak dibenarkan berjual beli kecuali ada padanya tanda atau nama
binatang buas itu, atau angka namanya.

18 Di sini terletak kebijaksanaan. Sesiapa yang mengerti, kirakanlah
angka binatang itu, kerana angka itu angka seorangmanusia, dan angka itu
666.

14
Anak Domba dan pengikut-Nya

1 Kemudian tiba-tiba aku melihat Anak Domba berdiri di puncak Gunung
Sion, danbersamanya seratus empat puluhempat ribuorangdengannama-
Nya dan nama Bapa-Nya tertulis di atas dahi mereka. 2 Aku mendengar
suara dari syurga, seperti bunyi airmenderu, dan seperti bunyi guruh yang
kuat, dan suara yang kudengar itu seperti bunyi daripada pemain-pemain
memetik kecapi. 3Mereka menyanyikan suatu nyanyian yang terasa baru
di hadapan takhta, empat makhluk dan para tua-tua. Tiada siapapun dapat
mempelajari nyanyian itu kecuali seratus empat puluh empat ribu orang
yang ditebus dari bumi. 4Mereka ini tidak pernah menajiskan diri dengan
perempuan kerana mereka menjaga kesucian mereka. Mereka mengikut
Anak Domba ke mana-mana Dia pergi. Mereka telah ditebus dari kalangan
manusia, sebagai persembahan hasil pertama bagi Allah dan Anak Domba.
5Mulut mereka tiada kata-kata bohong, danmereka tiada cacat cela.

Tigamalaikat
6 Kemudian aku melihat satu lagi malaikat terbang di tengah langit,

membawa Injil yang kekal untuk diajarkan kepada penghuni bumi dan
kepada setiap bangsa, suku, bahasa dan kaum. 7 Katanya dengan suara
lantang, ‘Takutilah Allah dan muliakan Dia, kerana sudahlah sampai saat
penghakiman-Nya; dan sembahlah Dia yang menjadikan langit dan bumi,
laut danmata air.’

8 Satu lagi malaikat mengikutnya, sambil berkata, ‘Babel telah runtuh,
telah runtuh, kota yang besar itu telah memberi semua bangsa minum air
anggur kemurkaan Allah terhadap pencabulanmereka.’

9Mereka diikut oleh satu lagi malaikat yang berkata dengan suara lan-
tang, ‘Jika sesiapa menyembah binatang itu dan patungnya, danmenerima
tandanya di atas dahi atau tangan, 10 dia juga akan minum air anggur
kemurkaan Allah, yang dituangkan tanpa ditambah air ke dalam cawan
murka-Nya itu. Dia akan dikenakan azab api dan belerang di hadapan
para malaikat yang suci dan di hadapan Anak Domba. 11 Asap api yang
menyeksanya itu akan naik berkepul-kepul selama-lamanya. Mereka tidak
akan berehat siang malam, kerana mereka menyembah binatang itu dan
patungnya sertamenerima tandanamanya.’ 12Di sinilah terletakkesabaran
dan keyakinan orang salih yang mengikut perintah Allah serta beriman
kepada Isa.

13 Aku mendengar suara dari syurga berkata, ‘Tuliskanlah: Dari saat ini
diberkatilah semua orang yangmati dalam Tuhan.’

‘Ya,’ kata Roh, ‘supaya mereka dapat berehat daripada penat lelah, dan
hasil usahamerekamenyertai mereka.’

Tuaian di bumi
14 Tiba-tiba aku melihat awan putih dan di atasnya duduk seorang yang

rupanya seperti putera insan, bermahkota emas danmemegang sabit yang
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tajam. 15 Muncul satu lagi malaikat dari rumah ibadat sambil berseru
lantang kepada Dia yang duduk di atas awan, ‘Gunakanlah sabitmu, tu-
ailah, kerana sudah sampai waktunya Engkaumenuai; tuaian dunia sudah
masak.’ 16Lalu Dia yang duduk di atas awan itumengayunkan sabit-Nya ke
atas bumi, dan bumi pun dituai.

17Kemudian satu lagi malaikat keluar dari rumah ibadat yang di syurga,
juga membawa sabit tajam. 18 Menyusul pula malaikat lain yang keluar
dari mazbah dan menguasai api, sambil berseru nyaring kepada yang
memegang sabit tajam, ‘Gunakanlah sabit-Mu yang tajam itu, kumpulkan
segala gugusan anggur di bumi, kerana anggurnya sudah cukup masak.’
19Maka malaikat itu menggunakan sabitnya untuk mengumpulkan gugu-
san anggur di bumi, dimasukkannya ke dalam irikan besar kemurkaan
Allah. 20 Irikan itu diinjak di luar kota, lalu darah mengalir keluar, setinggi
kekang kuda dan sejauh dua ratus batu.

15
Nyanyianmereka yangmenang

1Akumelihat pula di langit suatu alamat lagi, yang besar dan ajaib, iaitu tu-
juh malaikat membawa tujuh wabak terakhir, maka dengannya selesailah
kemurkaan Allah. 2Kulihat seakan-akan laut kaca bercampur api. Mereka
yang menang menghadapi dugaan binatang itu, patungnya, tandanya dan
angka namanya, berdiri di atas laut kaca itu memegang kecapi Allah.
3Mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian Anak
Domba:

‘Agung dan ajaib pekerjaan-Mu,
Allah TuhanMaha Kuasa!

Benar dan adil setiap jalan-Mu,
Ya Raja segala bangsa!

4 Siapakah yang tidak takut kepada-Mu,
Ya Tuhan,
danmemuliakan nama-Mu?

Kerana hanya Engkaulah YangMaha Suci.
Semua bangsa akan datang

dan sujudmenyembah-Mu,
kerana penghakiman-Mu telah ternyata.’

5 Setelah itu aku melihat pula dan ternampak tempat suci dalam khemah
kesaksian di syurga terbuka. 6Dari tempat suci itu keluarlah tujuhmalaikat
yang membawa tujuh wabak itu, berpakaian suci murni berseri-seri, dada
mereka dililiti pending emas. 7 Kemudian salah satu daripada empat
makhluk itu memberi tujuh malaikat itu tujuh mangkuk emas dipenuhi
kemurkaan Allah yang hidup selama-lamanya. 8 Rumah ibadat Allah
dipenuhi asap daripada kemuliaan dan kuasa-Nya dan tiada siapa dapat
memasukinya hingga tujuh wabak yang dibawa oleh tujuh malaikat itu
selesai.

16
Tujuhmangkuk kemurkaan Allah

1Kemudian aku mendengar suara lantang dari dalam rumah ibadat Allah,
berkata kepada tujuh malaikat itu, ‘Pergi tuangkan kemurkaan Allah di
dalammangkuk itu ke bumi.’
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2 Oleh itu malaikat pertama pergi, mencurahkan isi mangkuknya ke
tanah, lalu tumbuh pekung yang busuk dan menjijikkan pada orang yang
mempunyai tanda binatang itu dan orang yangmenyembah patungnya.

3 Kemudian malaikat kedua mencurahkan isi mangkuknya ke laut lalu
menjadi darah seperti darah orang mati, maka setiap makhluk di laut itu
mati.

4Kemudianmalaikat ketigamencurahkan isi mangkuknya ke sungai dan
mata air, lalu bertukar airnya menjadi darah. 5 Aku mendengar malaikat
perairan itu berkata:

‘Engkau adil, Ya Tuhan,
kerana Engkau telahmenghakimi
hal-hal ini,
Engkau yang suci,
yang ada sekarang, dan ada dahulu,
dan yang akan datang,

6Mereka telahmenumpahkan darah
orang salih dan nabi-nabi,
maka Engkaumemberi mereka
minum darah,
suatu hukuman yang setimpal.’

7Akumendengar suatu suara lagi dari mazbah berkata,

‘Sememangnya, Allah TuhanMaha Kuasa,
penghakiman-Mu benar dan adil.’

8Kemudianmalaikat keempat mencurahkan isi mangkuknya ke atas mata-
hari, dan dia diberi kuasa menghanguskanmanusia dengan api. 9Manusia
dihanguskan dengan darjah kepanasan yang amat tinggi, lalu mereka
mengkufuri nama Allah yang menguasai wabak-wabak itu. Mereka tidak
bertaubat dan tidakmemuliakan-Nya.

10 Kemudian malaikat kelima mencurahkan isi mangkuknya ke atas
takhta binatang itu, lalu kerajaannya diselaputi kegelapan, dan mereka
menggigit lidah kerana kesakitan. 11 Mereka mengkufuri Allah yang
memerintah syurga keranakesakitandanpekungdi tubuhmereka. Mereka
tidak bertaubat daripada perbuatanmereka.

12 Kemudian malaikat keenam mencurahkan isi mangkuknya ke dalam
sebatang sungai besar, iaitu Efrat, lantas airnya kering kontang, untuk
menyediakan jalan bagi raja-raja dari Timur. 13 Aku melihat tiga roh
durjana seperti rupa katak keluar dari mulut naga itu, dari mulut binatang
itu, dan dari mulut nabi palsu. 14 Mereka itu roh-roh iblis, dan mereka
melakukan pelbagai alamat, yang sampai kepada raja-raja di seluruh dunia
untuk menghimpunkan mereka bagi peperangan pada hari Allah Yang
Maha Kuasa.

15Lihatlah, aku datang seperti pencuri tidak disedari. Diberkatilah orang
yang berwaspada, dan menjaga pakaiannya, supaya dia tidak berjalan dan
dilihat orang dalam keadaan telanjang lalu mendapat malu.

16Diamenghimpunkan raja-raja itu ke tempat yang disebut Harmagedon
dalam bahasa Ibrani.

17 Kemudian malaikat yang ketujuh mencurahkan isi mangkuknya ke
udara, lalu kedengaran suara lantang dari rumah ibadat Allah di syurga,
dari takhta, berkata, ‘Telah selesai!’ 18 Kedengaran pelbagai bunyi serta
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guruh dan kilat sabung-menyabung. Juga berlaku gempa bumi yang paling
dahsyat dalam sejarah manusia zaman-berzaman. 19Ketika itu kota besar
itu terbelah tiga, dan kota bangsa asing habis runtuh. Babel yang agung
juga tidak ketinggalan menerima mangkuk air anggur kemurkaan Allah.
20 Kemudian setiap pulau lenyap dan gunung tidak ditemui lagi. 21Hujan
batu besar yang seratus paunberatnya turundari langitmenimpamanusia.
Merekamengkufuri Allah kerana bencana hujan batu yang dahsyat itu.

17
Penghakiman atas Babel

1 Kemudian salah satu daripada tujuh malaikat yang membawa tujuh
mangkuk emas itu datang kepadaku danberkata, ‘Mari, kutunjukkanhuku-
man ke atas pelacur besar yang duduk di atas air yang banyak, 2 dan yang
berzina dengan raja-raja dunia; penghuni bumi mabuk dengan air anggur
pencabulannya.’

3 Malaikat itu membawaku dalam Roh ke gurun. Aku melihat seorang
wanita duduk di atas seekor binatang buas yang berwarna merah dan
penuh dengan nama-nama kufur. Binatang itu berkepala tujuh dan bertan-
duk sepuluh. 4 Perempuan itu berpakaian ungu dan merah, dihiasi emas
permata serta mutiara, tangannya memegang cawan emas yang penuh
dengan kelucahan dan kecemaran perzinaannya. 5Di atas dahinya tertulis:

‘RAHSIA, BABEL YANG AGUNG, IBU SEGALA PELACUR DAN KELUCAHAN
DI BUMI.’

6Aku melihat perempuan itu, mabuk dengan darah orang salih dan darah
saksi Isa.
Apabila aku melihat perempuan itu, aku hairan tercengang. 7 Tetapi

malaikat itu berkata kepadaku, ‘Mengapa kamu hairan tercengang? Aku
akan menceritakan rahsia di sebalik perempuan itu dan binatang yang
ditunggangnya, yangberkepala tujuhdanbertanduk lapan. 8Binatangyang
kamu lihat itu pernah wujud tetapi tidak wujud lagi dan akan keluar dari
jurang yang tidak terduga dalamnya lalu menuju kebinasaan. Penghuni
bumi yang tidak tersenarai namanya di Kitab Hidup dari permulaan dunia
akan tercengang melihat binatang yang pernah wujud dan sekarang tidak
wujud lagi tetapi kemudian akanmuncul lagi.

9 ‘Inilah fikiran yangmempunyai kebijaksanaan. Tujuh kepala itu adalah
tujuh gunung tempat perempuan itu tinggal. 10 Juga ada tujuh orang raja.
Lima orang telah runtuh kerajaannya, satu masih bertakhta dan seorang
lagi belum muncul. Datangnya nanti hanya untuk seketika. 11 Binatang
yang pernahwujud dan yang tidakwujud lagi itu adalah raja yang kelapan,
dan asalnya daripada yang ketujuh. Ia juga akanmenuju kebinasaan.

12 ‘Sepuluh tanduk yang kamu lihat itu bererti sepuluh orang raja yang
belum mendapat kerajaan lagi, tetapi mereka menerima kekuasaan seba-
gai raja bersama dengan binatang itu selama sejam. 13 Mereka sepakat
dan akan menyerahkan kuasa dan kekuasaan mereka kepada binatang
itu. 14 Mereka akan memerangi Anak Domba, dan Anak Domba akan
menumpaskanmereka, keranaDialah Junjungansegala junjungandanRaja
segala raja. Orang yang dipanggil, dipilih serta setia ada bersama Dia.’

15Malaikat itu berkata kepadaku, ‘Air yang kamu lihat di tempat pelacur
itu duduk adalah kaum, orang ramai, bangsa dan bahasa. 16 Binatang
dan sepuluh tanduknya yang kamu lihat itu akan membenci pelacur itu,
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dan membuatnya terlantar serta telanjang, lalu memakan dagingnya dan
membakarnya dengan api. 17 Allah telah menggerakkan hati mereka,
untuk menunaikan kehendak-Nya, supaya sepakat dan menyerahkan ker-
ajaan mereka kepada binatang itu hingga berlaku segala firman Allah.
18Perempuanyangkamu lihat ituadalahkotaagungyangmenguasai semua
raja di bumi ini.’

18
Kejatuhan Babel

1Selepas segala ini, akumelihat satu lagimalaikat turundari syurga, dengan
kekuasaan besar, dan bumi diterangi oleh kemuliaannya. 2 Dia berseru
dengan suara yang lantang dan hebat,

‘Babel yang agung telah runtuh, telah runtuh,
dan telahmenjadi tempat kediaman
roh-roh durjana,

penjara bagi setiap roh durjana,
sangkar bagi setiap burung yang jijik
dan dibenci!

3 Semua bangsa telahminum air anggur
hawa nafsunya yang cabul.

Raja-raja dunia telah berzina dengannya,
dan saudagar-saudagar dunia telah
menjadi kaya-raya
dari kemewahannya yang
melimpah-limpah.’

4Akumendengar satu suara lagi dari syurga berkata,

‘Keluarlah daripadanya, hai kaumku,
supaya kamu tidak bersubahat
dengan dosanya
dan tidak ditimpa wabaknya.

5 Segala dosanya telah sampai ke syurga
dan Allah ingat akan kejahatannya.

6Perlakukan dia sebagaimana dia telahmemperlakukanmu,
dan balas perbuatannya dua kali ganda.
Dalam cawan yang telah dibancuhnya,
bancuh dua kali ganda.

7 Sebagaimana dia telahmemuliakan dirinya dan hidupmewah,
sebanyak itulah diberikan dia kesengsaraan dan kesedihan;

kerana dalam hatinya dia berkata,
“Aku bersemayam sebagai ratu,
aku bukan balu,
dan tidak akanmengalami kesedihan.”

8Oleh itu pelbagai bencana akanmenimpanya dalam satu hari sahaja,
kematian dan ratapan serta kebuluran.

Dia akan hangus dibakar dengan api,
kerana Allah Tuhan yangmenghakiminya amat perkasa.
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9 ‘Raja-raja dunia yang berzina dan hidup mewah dengannya akan
menangis dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang mem-
bakarnya. 10 Sambil berdiri jauh kerana takut akan kesengsaraannya,
mereka berkata,

‘ “Aduhai, sengsaranya,
kota Babel yang agung!

Dalam sejam sahaja hukuman telahmenimpamu.”

11 ‘Saudagar-saudagar dunia akanmenangis danmeratapinya, kerana tiada
siapa membeli dagangan mereka lagi – 12 dagangan emas, perak, permata
danmutiara, kain khasah, kain ungu, kain sutera dan kain kesumba, setiap
jenis kayu yang harum baunya, segala bekas daripada gading, kayu indah,
tembaga, besi danbatumarmar, 13 juga kayumanis, rempah-ratus, setanggi,
minyakwangi, dupa, air anggur, minyak zaitun, tepung halus, gandum, dan
lembu, domba, kuda, kenderaan abdi, serta manusia.

14 ‘Mereka akan berkata, “Buah-buahan yang diidami oleh hati jiwamu
telah lenyap dari matamu, dan segala benda yang mewah serta hebat
telah terlepas dari tanganmu, dan kamu tidak akanmendapatkannya lagi.”
15Saudagar-saudagaryangmenjual segaladagangan itu, yang telahmenjadi
kaya-raya kerananya, akan berdiri jauh kerana takut akan kesengsaraan-
nya, sambil menangis danmeratap. 16Mereka akan berkata,

‘ “Aduhai, sengsaranya,
kota yang agung itu,
yangmemakai kain khasah,
kain ungu dan kain kesumba,
serta dihiasi emas permata danmutiara!

17Dalam sejam sahaja segala kemewahan itu lenyap sama sekali.”

‘Setiap nakhoda, pelayar, kelasi dan saudagar di laut, berdiri jauh.
18Mereka menangis melihat asap api yang membakarnya, sambil berkata,
“Kota manakah yang setanding dengan kota agung ini?” 19 Mereka mele-
takkan debu ke atas kepalamereka sambil berseru dengan ratap tangisnya,

‘ “Aduhai, sengsaranya, kota yang
agung itu,
yang kekayaannya telahmemperkaya setiap penduduknya
yangmemiliki kapal di laut!

Dalam sejam sahaja ia telah kehilangan
segala-galanya.

20Bergembiralahmelihat keadaannya,
wahai syurga dan sekalian orang salih,
para rasul serta nabi yang suci,

kerana Allah telahmenghukumnya
kerana perbuatannya terhadapmu!” ’

21Kemudianmalaikat yang gagah perkasamengangkat batu yang besarnya
seperti batu kisar rupanya lalu melontarkannya ke dalam laut sambil
berkata,

‘Demikianlah, dengan dahsyatnya,
kota Babel yang agung akan dilenyapkan,
dan tidak akan ditemui lagi.



Wahyu 18:22 397 Wahyu 19:7

22Bunyi orang bermain kecapi,
suling, serunai dan pelbagai alat muzik
tidak akan kedengaran lagi di dalammu.

Ahli-ahli seni pertukangan tidak akan
terdapat lagi di dalammu.

Bunyi batu kisar tidak akan didengar lagi
di dalammu.

23Cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu.
Suara pasangan pengantin tidak akan kedengaran lagi

di dalammu.
Saudagar-saudagarmu dahulu orang besar-besar di dunia,

kerana dengan kuasa sihirmu semua bangsa telah terpedaya.
24Di dalamnya telah didapati darah

para nabi dan orang salih,
serta semua yang telah dibunuh
di bumi ini.’

19
Nyanyian segala puji bagi Allah

1 Setelah itu aku mendengar suara orang yang amat banyak di syurga
berseru lantang,

‘Segala puji bagi Allah!
Penyelamatan dan kemuliaan

dan kuasa bagi Allah Tuhan kita!
2Kerana segala penghakiman-Nya benar dan adil,

kerana Dia telahmenghakimi pelacur besar
yang telahmencemarkan dunia
dengan perzinaannya;

dan Dia telahmenghukumnya keranamenumpahkan darah
hamba-hamba-Nya!’

3Mereka berkata lagi,

‘Segala puji bagi Allah!
Asap api yangmembakarnya naik menjulang

selama-lamanya!’
4 Dua puluh empat orang tua-tua dan empat makhluk itu pun sujud

menyembah Allah yang bersemayam di atas takhta sambil berkata,

‘Amin! Segala puji bagi Allah!’

5Kemudian kedengaran suara dari takhta berkata,

‘Pujilah Allah Tuhan kita,
hai kamu sekalian hamba-Nya

dan orang yang takut akan Dia,
baik yang kecil mahupun yang besar!’

6 Kemudian aku mendengar bunyi seperti suara orang yang sangat
banyaknya, seperti deru air dan bunyi guruh yang amat hebat, berkata,

‘Segala puji bagi Allah!
Kerana Allah Tuhan YangMaha Kuasa sedang bertakhta!

7Bergembira dan bersukacitalah serta muliakan Dia,
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kerana saat perkahwinan Anak Domba telah tiba,
dan isteri-Nya sudahmenyediakan dirinya.

8 Isterinya diberi kain khasah yang halus,
suci berseri-seri untuk dipakai.’

(Kain khasah yang halus melambangkan segala perbuatan benar yang
dilakukan oleh orang salih.)

9 Kemudian dia berkata kepadaku, ‘Tulislah: Berbahagialah mereka yang
dijemput ke jamuan kahwin Anak Domba!’ Katanya lagi kepadaku, ‘Inilah
firman Allah yang benar.’

10Aku sujuddi kakinyauntukmenyembahnya, tetapi dia berkata, ‘Jangan
buat begitu! Aku hamba Allah sepertimu, dan seperti saudara-saudaramu
yang memiliki kesaksian Isa. Sembahlah Allah! Kesaksian Isa itu roh
nubuat.’

Kedatangan al-Masih
11 Kemudian aku melihat syurga terbuka, dan kelihatan seekor kuda

putih. Dia yang menunggangnya dipanggil Setia dan Benar, dan dengan
keadilan Dia menghakimi serta memerangi. 12Mata-Nya seperti nyala api,
dan di atas kepala-Nya terletak mahkota yang banyak. Ada satu nama
tertulis padanya, yang tidak diketahui oleh sesiapapun selain Dia. 13 Dia
memakai jubah berpercikan darah dan nama-Nya Firman Allah. 14 Segala
tentera syurga, berpakaian kain khasah halus yang putih bersih, menung-
gangkudaputihmengiringi-Nya. 15Sekarangdarimulut-Nyakeluarpedang
yang tajam untuk diparangkan kepada segala bangsa. Dia sendiri akan
memerintah mereka dengan tongkat besi. Dia sendiri menginjak irikan
kemurkaan AllahMaha Kuasa. 16Pada jubah dan paha-Nya tertulis nama:

‘RAJA SEGALA RAJA, JUNJUNGAN SEGALA JUNJUNGAN’.

17 Kemudian aku melihat malaikat berdiri di matahari, berseru lantang
kepada burung-burung yang terbang di udara, ‘Marilah berhimpun untuk
makan malam Allah Yang Maha Besar! 18 Kamu akan makan daging raja,
panglima, orang berkuasa, kuda dan penunggangnya, dan semua orang,
baik hambamahupunmerdeka, baik kecil mahupun besar.’

19Aku melihat binatang itu, raja-raja dunia dan tentera mereka berhim-
pununtukmemerangi Dia yang berkuda itu serta tentera-Nya. 20Kemudian
binatang itu ditawan, dan bersamanya nabi palsu yang mengadakan pel-
bagai alamat di hadapannya dan dengan demikian memperdaya orang
yang telah menerima tanda binatang itu serta orang yang menyembah
patungnya. Kedua-duanya dihumbankan hidup-hidup ke dalam lautan api
yang menyala dengan belerangnya. 21 Yang lain dibunuh dengan pedang
yang keluar daripada Dia yang berkuda. Burung-burung kenyang makan
dagingmereka.

20
Kerajaan seribu tahun

1Kemudian akumelihat malaikat turun dari syurga, tangannyamemegang
kunci jurang serta rantai yang besar. 2 Dia menangkap naga, ular purba
itu, iaitu Iblis atau Syaitan, lalu mengikatnya selama seribu tahun. 3 Dia
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menghumbankannya ke dalam jurang itu, dan menutupnya serta memat-
eraikannya, supaya ia tidak dapat lagi memperdaya umat manusia hingga
tamat tempoh seribu tahun. Selepas itu ia akan dilepaskan seketika.

4Aku melihat beberapa takhta, lantas orang duduk di atasnya dan diberi
kuasa sebagai hakim. Aku melihat roh-roh orang yang telah dipancung
kepala kerana memberikan kesaksian tentang Isa al-Masih dan firman Al-
lah, yang tidakmenyembah binatang itu atau patungnya, dan tidakmener-
ima tandanya di dahi atau di tangan. Mereka itu hidup dan memerintah
bersama al-Masih selama seribu tahun. 5 Tetapi orang mati yang lain tidak
hidup semula hingga genap masa seribu tahun itu. Inilah kebangkitan
yang pertama. 6 Diberkatilah dan sucilah mereka yang dapat menyertai
kebangkitan pertama. Kematian kedua tiada kuasa atas mereka. Mereka
akan menjadi imam Allah dan al-Masih, dan akan memerintah di sisi-Nya
selama seribu tahun.

Iblis ditewaskan
7 Setelah tamat tempoh seribu tahun itu, Iblis akan dibebaskan dari

kurungan. 8 Dia akan keluar untuk menipu bangsa-bangsa di empat pen-
juru bumi, Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang.
Bilangan mereka seperti pasir di tepi laut. 9Mereka naik ke seluruh bumi
danmengepung khemah orang salih serta kota yang dikasihi itu. Lalu Allah
menurunkan api dari syurga serta menghanguskan mereka. 10 Iblis yang
telahmemperdayamereka itu terus dihumbankan ke dalam lautan api dan
belerang, tempat binatang dannabi palsu telah dicampakkan. Mereka akan
diseksa siangmalam selama-lamanya.

Orangmati dihakimi
11Kemudian aku melihat sebuah takhta yang besar berwarna putih dan

Dia yang bersemayam di atasnya. Bumi dan langit lenyap menghilang dari
hadirat-Nya dan tiada lagi tempat bagi kedua-duanya. 12Akumelihat orang
mati, kecil dan besar, berdiri di hadapan Allah, dan kitab-kitab dibuka.
Sebuah kitab lagi dibuka, iaitu Kitab Hidup. Orang mati itu dihakimi
menurut perbuatan mereka, berdasarkan segala yang tersurat di dalam
kitab-kitab itu. 13 Laut menyerahkan orang mati yang di dalamnya; Maut
dan Alam Maut menyerahkan orang mati yang di dalamnya. Semuanya
dihakimi,menurut perbuatanmasing-masing. 14KemudianMaut danAlam
Maut dihumbankan ke dalam lautan api. Inilah kematian kedua iaitu
kematian di lautan api. 15 Semua manusia yang tidak tertulis namanya di
dalam Kitab Hidup dicampakkan ke dalam lautan api.

21
Langit baru dan bumi baru

1Akumelihat langit baru dan bumi baru, kerana langit dan bumi yang lama
telah lenyap, dan laut pun tiada lagi. 2Kemudian aku, Yahya, melihat kota
suci, Baitulmaqdis Baru, diturunkan Allah dari syurga, seperti pengantin
yang terhias untuk suaminya. 3Aku mendengar suara lantang dari syurga
berkata, ‘Lihatlah, tempat kediaman Allah sekarang berserta manusia, dan
Diaakan tinggal bersamamereka, danmerekaakanmenjadi umat-Nya, dan
Allah Sendiri akan bersama mereka sebagai Allah Tuhan mereka. 4 Allah
akan menghapuskan setiap titik air mata mereka. Tiadalah lagi kematian,
kesedihandan tangisan. Tiada lagi kesakitan, kerana segala yang lama telah
lenyap.
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5Kemudian Dia yang bersemayam di atas takhta berkata, ‘Lihatlah, Aku
telah mencipta segalanya baru.’ Dia berfirman kepadaku, ‘Tuliskanlah,
kerana kata-kata ini benar dan tepat.’

6 Firman-Nya lagi, ‘Segalanya telah selesai! Akulah Alif dan Ya, Yang
Pertama dan Yang Terakhir. Aku akan memberikan mata air hidup kepada
sesiapa yangdahaga. 7Sesiapa yangmenang akanmewarisi segala-galanya.
Aku Allah Tuhannya dan dia anak-Ku. 8Tetapimereka yang pengecut, tidak
beriman, durjana, pembunuh, melakukan pencabulan, ahli sihir, penyem-
bah berhala dan semua pendusta akan dimasukkan ke dalam lautan yang
menyala dengan api dan belerang. Inilah kematian kedua.

9 Kemudian salah satu daripada tujuh malaikat yang membawa tujuh
mangkuk berisi tujuh wabak datang kepadaku dan berkata, ‘Marilah, aku
akanmenunjukkan kepadamu pengantin, isteri Anak Domba.’

Baitulmaqdis yang baru
10Dia membawaku dalam Roh ke sebuah gunung yang besar dan tinggi,

lalu menunjukkan kepadaku kota yang agung, Baitulmaqdis Yang Suci,
diturunkan Allah dari syurga, 11 dipenuhi kemuliaan Allah. Cahayanya
seperti batu yang amat berharga, batu yaspis, jernih seperti hablur. 12Kota
itu besar dan tinggi, dan berpintu dua belas, maka pada kedua-dua belas
pintu itu adaduabelasmalaikat. Di pintu itu tersurat namakedua-duabelas
suku Israel. 13 Di timur ada tiga pintu, di utara tiga pintu, di selatan tiga
pintu, dan di barat tiga pintu. 14 Tembok kota itu beralas dua belas, dan di
atasnya ada dua belas nama, iaitu nama dua belas rasul Anak Domba.

15 Malaikat yang bertutur denganku itu memegang batang pengukur
emas, untuk mengukur kota itu termasuk pintu dan temboknya. 16 Kota
itu empat persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dia mengukur kota
itu dengan batang pengukur, seribu empat ratus batu; panjang, lebar dan
tingginya sama. 17 Temboknya seratus empat puluh empat hasta, menurut
ukuran manusia, juga ukuran malaikat. 18 Tembok itu diperbuat daripada
batuyaspis. Kota itudaripadaemas tulen, seperti kacayang jernih. 19Segala
alas tembok kota itu dihiasi dengan pelbagai permata. Alas yang pertama
yaspis, yang kedua batu nilam, yang ketiga batu akik putih, yang keempat
zamrud, 20yang kelima batu unam, yang keenam akikmerah, yang ketujuh
ratna cempaka, yang kelapan firuz, yang kesembilan yakut kuning, yang
kesepuluh akik hijau, yang kesebelas nilam, dan yang kedua belas batu
kecubung. 21 Dua belas pintu itu diperbuat daripada dua belas mutiara,
iaitu setiap pintu itu sebutir mutiara yang sangat besar. Jalan di kota itu
diperbuat daripada emas tulen, seperti kaca yang bening.

22 Aku tidak melihat rumah ibadat di dalamnya, kerana Allah, Tuhan
Yang Maha Kuasa dan Anak Domba ialah rumah ibadatnya. 23 Kota itu
tidak memerlukan sinaran matahari dan bulan, kerana kemuliaan Allah
meneranginya dan Anak Domba itu pelitanya. 24 Semua bangsa berjalan
dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kemuliaan mereka ke
dalamnya. 25Pintu gerbangnya tidakpernahditutuppada sianghari kerana
malam tiada lagi. 26Kemuliaandankehormatan segala bangsa akandibawa
ke dalamnya. 27 Tiada sekali-kali masuk ke dalamnya sesuatu yang najis
atau sesiapa yang melakukan perbuatan keji atau berdusta. Manusia yang
masuk ke dalamnya hanyalah yang tersurat namanya di dalamKitabHidup
Anak Domba.
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22
Sungai air hidup

1 Dia menunjukkan kepadaku sebatang sungai air hidup, jernih seperti
hablur, mengalir dari takhta Allah dan Anak Domba 2di tengah-tengah kota
itu. Di kiri kanan sungai itu terdapat pohon hidup, yang berbuah dua belas
jenis setiap bulan; daun-daunnya menyembuhkan umat manusia. 3 Segala
yang terlaknat tiada lagi. Takhta Allah dan Anak Domba ada di dalam kota
itu, dan hamba-hamba-Nya berbuat ibadat kepada-Nya. 4Mereka melihat
wajah-Nya, dan nama-Nya tersurat pada dahi mereka. 5Malam tiada lagi,
dan cahaya pelita serta cahaya matahari tidak diperlukan lagi. Kerana
Allah Tuhan akan menerangi mereka dan sekaliannya bertakhta selama-
lamanya.

6 Katanya kepadaku, ‘Ini kata-kata yang dapat dipercayai dan benar.
Allah, Tuhan segala roh nabi-nabi, telah menyuruh malaikat-malaikat-Nya
menunjukkan dengan segera kepada hamba-hamba-Nya apa yang akan
terjadi.’

7 ‘Ingatlah, Aku akan datang dengan segera. Diberkatilah orang yang
memeliharakan segala nubuat di dalam kitab ini.’

8 Aku, Yahya, telah mendengar dan melihat segala hal itu. Apabila aku
mendengar dan melihatnya, aku sujud hendak menyembah malaikat yang
menunjukkannya kepadaku. 9 Tetapi dia berkata kepadaku, ‘Jangan buat
begitu! Aku ini sesama hamba Allah sepertimu dan saudara-saudaramu,
iaitu nabi-nabi dan sekalian yang memeliharakan kata-kata di dalam kitab
ini. Hanya Allah yang harus kamu sembah.’

Berita yang terakhir
10Katanya lagi kepadaku, ‘Janganlah kamu materaikan nubuat di dalam

kitab ini, keranamasanya sudah hampir tiba. 11 ‘Orang yang berbuat jahat,
biarlah dia terus berbuat jahat. Orang yang cemar, biarlah dia terus cemar.
Orangyangbenar, biarlahdia terusbenar. Orangyang suci, biarlahdia terus
suci.’

12 ‘Ingatlah, aku akan datang dengan segera, dan ganjaran-Ku bersama-
Ku, supaya setiap orangmendapat balasan setimpal dengan perbuatannya.
13Akulah Alif dan Ya, Yang Pertama dan Yang Terakhir.

14 ‘Diberkatilah sekalian yang menyucikan pakaiannya, kerana mereka
akandapatmenghampiri pohonhidupdanmasukkedalamkota itumelalui
pintu gerbangnya. 15 Di luar terdapat anjing, ahli sihir, orang yang cabul,
pembunuh, penyembah berhala, dan semua yang menyukai dusta serta
menuturkannya.

16 ‘Aku, Isa, telah menyuruh malaikat-Ku memperlihatkan segala hal ini
kepadamu untuk semua jemaah. Akulah zuriat dan keturunan Daud, dan
bintang fajar yang bersinar.’

17 Roh dan pengantin perempuan itu berkata, ‘Marilah’. Orang yang
mendengar haruslah berkata, ‘Marilah.’ Orang yang dahaga haruslah
datang. Sesiapa yang suka bolehmengambil air hidup itu dengan percuma.

18 Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar nubuat di dalam
kitab ini, bahawa jika sesiapa menambahkan apa-apa kepadanya, Allah
akanmenambahkan baginya segalawabak yang tersurat di dalamkitab ini.
19 Dan jika sesiapa menggugurkan sepatah kata pun daripada nubuat ini,
Allah akan menggugurkan bahagiannya daripada pohon hidup dan kota
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suci seperti yang tersurat di dalam kitab ini. 20 Yang bersaksi atas segala
perkara iniberfirman, ‘Ya,Akuakandatangsegera.’ Sesungguhnya,marilah
Engkau, Ya Junjungan Isa. 21 Semoga kasih kurnia Junjungan Isa menyertai
sekalian orang salih. Amin.
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